Het snijden van een ganzenveer pen
Voorbereidingen:
Kies om te beginnen je favoriete vogel om die een veer
te ontfrutselen (schieten, slaan, vangen, je ziet maar).

Gebruiktips:
Gebruik nooit te veel inkt in een keer. Inkt voor 3
letters tegelijk achter elkaar is de norm.

Goede keuzes zijn de Gans, Fazant, Eend en Zwaan, al
naar gelang je een beest te pakken kunt krijgen, mijn
voorkeur blijkt uit de regel bovenaan dit artikel.
Gek genoeg past een veer uit de linkervleugel van de
vogel, het beste in je rechterhand en vice versa.

Gebruik voor verschillende kleuren inkt, ook
verschillende ganzenveren.
Gebruik om te oefenen, redelijk ruw papier.

Gebruik een zeer scherp mesje een scalpel-mesje voldoet o.a. uitstekend.
Bepaal of je met een gestripte of volle veer wilt
schrijven.
De pen van een veer is zeer broos, denk eraan dat
voordat u begint te snijden, de punt van de veer enkele
seconden in kokend water onder te dompelen.

Aan de slag:
1: Verwijder zoveel ‘ haren’ van de veer zodat zij ‘lekker in de hand’ ligt.

2: Dompel de punt een paar seconden onder in kokend water, zodat hij zacht wordt.
Snij de punt schuin weg en verwijder de inhoud van de punt.

3: Maak een snede in het bovenste gedeelte van de veer. De beste manier hiervoor is het mesje in de veerpunt
te zetten en naar boven te halen. Direct stoppen als u het hoort kraken!

4: Draai de veer nu om (evt. veer eerst weer onderdompelen in kokend water) en zeer schuin afsnijden zoals
het voorbeeld hieronder.

5: De punt van de veer nu in model brenegen. Eerst de rechterkant voorzichtig snijden …

6.
Vervolgens de linkerkant afsnijden, uiteraard symetrisch aan de rechterkant.
Zorg ervoor dat de snede in de punt van de pen precies in het midden zit.

