Garvning af skind:

10 liter vand ca.20 grader varmt (så opløses saltet hurtigere)
350 gram salt
500 gram alun
1 1/2 dl. Saltsyre

Dyret er pelset!
Salt skindet efter slagtning, hvis ikke det skal i syrebadet med det samme. Salt kødet på kødsiden,
salt jævnt fordelt over det hele, jeg sørger for at dække hele skindet med et lag på et par
millimeter. Som oftest bruger jeg vejsalt, men bare brug det billigste salt man kan få fat i.
Fedt- og kødstykker fjernes inden saltning. Skindene lægges kødside mod kødside. Er de godt
saltede, kan de ligge i 3 - 4 uger, ellers kom dem i fryseren.
Garvning med det samme.
Vand, salt, alun og saltsyre blandes. Salt og alun opløses. Husk at Alun og saltsyre kan ætse og
irriterer hud og luftveje så brug gummihandsker og støvmaske, og evt. beskyttelsesbriller.
Hvis skindene har været saltede, skal de skrabes rene for salt inden de kommes i garvevæsken.
Kød- og fedtrester fjernes, skindet kommer i og trækkes gennem syrebadet, til det er gennemvådt.
Der skal det ligge i 2 - 4 døgn, og vendes mindst 1 gang i døgnet, har man trukket halen ud af
f.eks. ræve eller mår skind, kan man med fordel have en stor injektionssprøjte af plastik og sørge
for at få garvevæske ”skudt ud i den lukkede kanal hvor halebenet har siddet, dette skal gøres
mindst 2 gange i døgnet. Skindet kan faktisk ligge i væsken op til 1 år, men så er resultatet ikke så
godt.
Skindet tages op, dryppes af, og så skal man have de sidste hinder fjernet.
Man starter på midterstykket fra halen og op imod hovedet med en træklods eller en sløv kniv, evt.
en gammel spiseske og så trækker man hinderne af, Derefter går man ud til siderne. Hvis man
ikke bliver færdig på én gang, så kan skindet lægges tilbage i syrebadet igen.
Pas på med kaniner og ræv, skindene er faktisk meget tynde og hårene sidder lige under hinderne
så man kommer hurtigt til at trække hår med ud på bagsiden og så er skindet faktisk meget tyndt
og skrøbeligt. Jeg plejer kun at fjerne de tykkeste hinder og så lade skindet tørre, hvis de så ikke er
bløde nok giver jeg dem en tur med noget slibepapir til de begynder at blive bløde nok.
Derefter hænges det til tørring. Nu skal det strækkes på kryds og tværs mange gange om dagen.
Det må ikke tørre for hurtigt.
Til sidst skal det nulres godt.

