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Bilden visar kroppen som bildas
då tre cylindrar möts.
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Under arbetets gång gick tanken till
de arkeologer som vid en fyndplats,
där flinta bearbetats, samlade alla
flintaspån och satte dem samman
för att se vad som saknades. Fick
på så vis reda på vad som tillverkats. Denna metod kallas Refitting.
Finns mer att läsa på:
http://www.lithicresearch.co.uk/refitting.html
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Med denna input gestaltade sig
detta 3D-pussel.
Den finns i två varianter: färglagd
och trären. Den trärena finns i olika
träslag och har en kärna som är
svart. Behandlad med kärnmjölk,
svart bets och schellack.
Den färglagda är inspirerad av den
holländske konstnären Piet Mondrian 1872 - 1944.
Färgerna är av typ akrylfärg och
målade med pensel.

”Får du inte
samman kuben
finns en instruktion
på hemsidan”
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www.lillanabben.se

