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Gitarrpyssel

Hej igen allihopa! Ännu ett nytt millennium har börjat och frukts gitarrskola är med. Det vore
endast dumt att låta bli att byta årtusende. Alla andra gör ju det. Är du redo för de
utmaningar som det nya årtusendet för med sig? Följ bara med frukts gitarrskola så skall
de nya tekniker och stilar som uppkommer inte innebära några svårigheter.

Vi tänkte i alla fall börja med en mjukstart. Alla vet ju hur
viktigt det är med avkoppling för en aktiv gitarrist i det
hektiska 2000-talet. Därför erbjuder vi här en smula mil-
lenniegitarrpyssel.

När ditt gitarrspel känns torrt och livlöst, när du tycker
att du har använt alla toner förr, så kanske det inte är en
livlig rockkonsert du bör besöka. Nej, det är i stillheten
vi finner tonen som befriar. Sök tystnaden. Och då kan
det passa bra med lite stilla meditativt arbete. Gitarr-
pyssel.

Gitarrpysslets verkningar är mångfacetterade. Inte en-
dast det andliga får näring, utan även krasst praktiska
aspekter spelar in. Genom dina händers arbete kan du
hjälpa upp en annars ansträngd ekonomi. Och det är en
alldeles speciell erfarenhet att få skapa musik med hjälp
av ditt egenhändigt tillverkade plektrum, till exempel.

För att tillverka ett plektrum behövs: Lämpligt material
(oftast plast, men även annat kan fungera. Var kreativ!),
sax, nagelfil och en vattenfast tuschpenna. Börja med
att klippa ut mallen nedan (om du inte vill klippa i tid-
ningen kan du rita av mallen på till exempel smörpap-
per). Lägg materialet på bordet. Placera mallen ovanpå,
håll fast den med vänster pekfinger eller tumme (om du
är högerhänt). Ta pennan och rita runt mallen. Klipp där-
efter längs med den linje du ritat upp.

Nu är du nästan färdig! Använd nagelfilen att slipa
bort vassa kanter. Avsluta med att signera ditt plektrum
med pennan. Grattis, ditt plektrum är nu färdigt. Det var
väl inte så svårt? Men för säkerhets skull tar vi det en
gång till.

Alltså: Materialet på bordet. Mallen ovanpå. Rita runt
mallen och klipp. Slipa kanterna och signera. Ditt plek-
trum är färdigt.

Nöj dig inte med att skapa endast ett plektrum. Upprep-
ning leder dig in på allt djupare nivåer. När din erfaren-
het växer och du lär känna nya djup i konsten att till-
verka plektrum kommer du att inse att mallen är ett hjälp-
medel du kan lämna bort med tiden. Ett plektrum behö-
ver inte se ut som de alltid har gjort. Finn den form som
återspeglar din inre längtan. Lev i ditt skapande.
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