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Πώς να φτιάξετε το Σταυρό της Αγίας Brigid
Η κατασκευή του Σταυρού της Αγίας Brigid είναι ένα έθιμο στην
Ιρλανδία. Ο Σταυρός της Αγίας Brigid είναι κατασκευασμένος από φυτά
που ονομάζονται βούρλα για να κρέμεται πάνω από τις εισόδους σε
κατοικίες και να καλεί τη βοήθεια του Οσίας Bridgid στην αποφυγή των
ασθενειών.
Η ημέρα της Οσίας Brigid γιορτάζεται
την 1η-2η Φεβρουαρίου κάθε έτους και οι
σταυροί γίνονται εκείνη την ημέρα. Τα βούρλα παραδοσιακά
χρησιμοποιήθηκαν για να κάνουν τον σταυρό της Αγίας Brigid.
Συλλέγονταν από υγρότοπους και κόβονταν σε κομμάτια μήκους 8-12
ίντσες. Μερικές φορές μπορεί να ήταν δύσκολο να συλλεχθούν από
Γιούγκος ο ακιδωτός, βούρλο
τους κατοίκους των πόλεων οπότε τα συνηθισμένα πλαστικά
καλαμάκια είναι ένα καλό υποκατάστατο. Χρησιμοποιήστε λαστιχάκια για να συνδέσετε τα άκρα.
Θα χρειαστείτε
16 καλάμια (ή καλαμάκια)
4 μικρά καλαμάκια
Ψαλίδια
Τι να κάνετε
1. Κρατήστε ένα από τα καλάμια κάθετα. Αναδιπλώστε
ένα δεύτερο καλάμι στη μέση όπως στο διάγραμμα.
2. Τοποθετήστε το πρώτο κατακόρυφο καλάμι στο
κέντρο του διπλωμένου δεύτερου καλαμιού.
3. Σφίξτε το κέντρο μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη.
4. Γυρίστε τα δύο καλάμια ώστε συγκρατούνται στις 90 μοίρες αριστερόστροφα έτσι ώστε τα
ανοικτά άκρα του δεύτερου καλαμιού να δείχνουν κάθετα προς τα πάνω.
5. Αναδιπλώστε ένα τρίτο καλάμι στη μέση και πάνω από τα δύο τμήματα του δεύτερου καλαμιού
για να βρεθείτε οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά έναντι του πρώτου άχυρου. Σφίξτε.
6. Κρατώντας το κέντρο σφιχτά, γυρίστε τα τρία καλάμια 90 μοίρες αριστερόστροφα έτσι ώστε τα
ανοικτά άκρα του τρίτου καλαμιού να δείχνουν προς τα πάνω.
7. Διπλώστε ένα νέο καλάμι στη μέση πάνω και πέρα από όλα τα καλάμια που δείχνουν προς τα
πάνω.
8. Επαναλάβετε τη διαδικασία περιστροφής όλων των βημάτων κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα,
προσθέτοντας ένα νέο διπλωμένο καλάμι κάθε φορά μέχρι να εξαντληθούν όλα τα βούρλα για να
γίνει ο σταυρός.
9. Ασφαλίστε τα στελέχη του σταυρού με λαστιχάκια. Κόψτε τα άκρα για να τα κάνετε όλα στο ίδιο
μήκος.. Ο σταυρός της Αγίας Brigid είναι έτοιμος για κρέμασμα.
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