
Att pressa alger
De flesta alger blir mycket vackra när man pressar dem. Man kan t.ex. göra en 
egen algflora. Annat man kan göra är fina vykort, tavlor, bokmärken och mycket 
mer. Många alger växer i vattenbrynet och är lätta att plocka. De som växer 
djupare kan man hitta uppsköljda på stranden efter en storm. Om du plockat 
alger och vill spara dem till ett senare tillfälle kan du lägga dem i frysen.

Alger är till skillnad från landväxter mer eller mindre slemmiga. Detta "egna 
klister" gör dem lämpliga att pressa. 

1) Häll vatten halvvägs upp i en låg balja. Lägg en platta, t.ex. en plast- 
skärbräda eller plywood skiva i botten av baljan och lägg ett 100 grams 
papper på plattan.

2) Välj ut en ren alg och lägg i baljan. Med hjälp av en pincett eller dylikt 
breds algen halvflytande ut över pappret samtidigt som du försiktigt tar 
upp ena änden av plattan och lutar mot kanten av baljan. Algen ska nu 
fästa mot pappret. När du tycker den ligger fint så tar du försiktigt upp 
pappret med algen på och hänger den för avrinning, t.ex. mot en vägg eller 
ett fönster i någon minut.

     3)  Pappret med algen lägges nu i en växtpress i följande ordning:
 3-4 tidningar

Pappret med algen
En tunn linneduk, gasväv eller lakansbit.
Ytterligare 3-4 tidningar.
Spänn åt växtpressen.

4) Tidningspappret suger upp vattnet och behöver bytas 1-2 gånger första 
dygnet, sedan 1 ggr per dygn.

5) Tunna alger torkar på c:a 2 dygn. Större tjockare alger behöver c:a en 
vecka för att torka.  Genom att lägga algen mot kinden kan man känna om 
den är torr. Känns algen kall är den fortfarande fuktig (vattnet 
avdunstar), känns den varm är den färdigtorkad.  

6)  Glöm inte att skriva namn, datum och var du hittade algen på pappret.
 


