
Pileflet  
– når håndværk bliver til kunst… 
Disse flotte kurve i alle størrelser, farver og faconer vidner om solidt håndværk og stor kunst. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser for piletræets anvendelses muligheder. 

Karen Hansen fortæller om sin interesse for pileflet. En hobby som hun startede med for ca. 15 år siden, 
men som først rigtigt er blevet til noget, efter hun er gået på pension.  

Karen er medlem af Odder Pileforening. Foreningens medlemmer mødes en gang hver måned, hvor de 
arbejder og inspirerer hinanden. Det er også ofte her, at Karen får inspiration og nye ideer. Foreningen 
afholder også kurser med dygtige gæstelærer, hvor medlemmerne har mulighed for at dygtiggøre sig og få 
deres færdigheder til pileflet udbygget.  

 

Karen viser nogle af sine ting frem, da hun besøgte Lokalredaktionen for et interview. 
 



Karen har udstillet sine ting flere steder bl.a. ved dyrskuet i Horsens og sidst ved Kulturugen på Hou Skole i 

uge 40. 

 
Foto fra dyrskuet i Horsens 

 
Foto fra udstillingen på Hou Skole 



 
Pil i haven er godt for miljøet  -  foto fra Karens have, hvor pilen gror lystigt. 

 
 
Karen har selvfølgelig piletræ i sin egen have og høster hvert år i november, men hun kan ikke dyrke så 
meget pil, som hun skal bruge. Men det giver en stor tilfredsstillelse, selv at avle sine råvarer.  
 



 

 
De afskårne grene, som tørre ud og bliver helt stive 

 
 
Pilen lægges i vand inden man kan arbejde med den. Den blødgjorte pil skal bruges inden den bliver tør 
igen. Det, man ikke får brugt, kan ikke bruges igen, kun hvis det fryses ned, men det er de færreste, der har 
plads i fryseren til det☺ 
 
 



Karens datter Ditte arbejder i en børnehave i Århus og her har Karen flettet en hytte til børnene. 
 

 
Foto fra foråret 2014, hvor Karen netop havde færdiggjort ”hytten”. 

 
Nu er det efterår, og pilens blade er faldet af, men 

 
når det bliver sommer igen, kommer ”Hytten” til at se således ud. 
 



 
 

 

Begynderkursus 

Skulle der være nogle, som har fået lyst til at starte på pileflet, står Karen gerne til rådighed for et 
begynderkursus – ring eller skriv til hende på tlf. 41 48 36 11 eller mail hoplahalling@gmail.com, 

hvis du er interesseret, eller hvis du ønsker at købe nogle af hendes spændende værker skabt af 
piletræ. 
Viste du for øvrigt, at pil også er godt for vores grundvand. 
Alene af den grund burde vi jo alle kaste os over denne interesse. Forsøg med energipil i Tim viser, at 
pileafgrøder optager alt kvælstof og dermed beskytter grundvandet. Det er Århus Universitet, der i 
samarbejde med Vestjysk Landboforening, det seneste år har foretaget forsøgene med energipilen. 
Resultaterne beviser tilsyneladende, at pileafgrøden optager al kvælstof. 
Det er næsten for godt til at være sandt. 

 

Kilde: http://tvmidtvest.dk/indhold/pil-kan-hjaelpe-grundvandet 

11.11.2014 Gunhild Hoe 

Som sagt, det er kun fantasien, der 
sætter grænser for, hvad piletræets 
kan bruges til… 
 


