Våga bära turban
Från tidningen Icakuriren, Cecilia Örn har vi fått denna artikel. Bilderna har
fotografen Jacob Forsell haft vänligheten att skänka till oss. Turban kan ju
vara ett bra alternativ när cellgifterna tagit vårt hår.
Ska du på fest, men hinner inte fixa till håret? Eller vill du helt enkelt
pröva något nytt? Lär dig knyta turban och du får inte bara en ny look,
utan flera.
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Vi tar kubanskan Maria Llerena till hjälp för att lära ut turbanknytandets konst. Hon är själv näst intill
turbanfreak. Går sällan utanför dörren utan att först ha snott ett tygstycke runt håret på det ena eller andra
sättet? Det finns mängder av variationer. På rak arm skulle jag nog kunna visa trettio olika knytningar,
säger hon. För dagen matchar tyget i hennes hår en glansig grön topp. Hon har gett alla sina knytningar
fantasifulla namn som Lök, Hästsvans, Salsa och Fjäril. Vi nöjer oss med att låta Maria demonstrera ett
enkelt sätt att knyta på, Fontän, och visar tittprov på några andra varianter. Självklart kan du också
experimentera själv. Vårens mode underlättar också att våga bära turban, då etnomodet kommer starkt.
Du behöver:
Till den här turbanen använder Maria ett tunt tygstycke som är ungefär 2 x 1 m långt. Titta efter vad du
har därhemma. En stor scarf går bra. Eller du kanske har en kanga liggande i byrålådan. Annars köper du
en stuvbit. Du som ändå syr kläder till dig själv köper lite extra tyg så att du kan matcha de nya plaggen.
Materialet spelar inte så stor roll, men det går lättast att knyta om tyget inte är för glatt. Beroende på
hurdant hår du har kan du behöva hårsnodd och hårnålar Eventuellt också gamla - tvättade, förstås! nylonstrumpor, tidningspapper eller en liten mössa.
Så här gör du:
1. Samla först håret uppe på huvudet. Sätt till exempel upp det i en tofs,
göm det i en liten mössa eller i avlagda nylonstrumpor som du eventuellt
fäster med hårnålar. Du kan också linda nylonstrumpor eller annat tunt
tyg runt Traditionellt klädda afrikanska kvinnor har ofta nästan snaggat
hår, men får till huvudbonader av imponerande storlek tack vare en
fyllning av hopskrynklat tidningspapper. Håll tyget på längden bakom
huvudet så att mitten hamnar i nacken. Tyget ska täcka öronen helt,
annars kommer turbanen inte att sitta bra.

2. Låt ändarna mötas i pannan och gör en knut mitt fram. Dra upp en del av tyget
från nacken så att det täcker hela håret och peta in det under knuten. Fäst med
hårnålar om det känns som om det behövs.

3. Gör ytterligare två knutar ovanpå den första.

4. Lägg ena tygänden över knutarna och stoppa in bakom dem.
5. Veckla ut den andra tygänden så att den får formen av en liten rosett (enklare ju
stadigare tyg du använder). Färdig! Den här modellen kallar Maria Llerena för Fontän.
Utseendet varierar i viss mån beroende på vilket tyg du väljer.

Några exempel på andra turbaner

Hästsvans kallar Maria
Llerena den här sportiga
turbanen. Passar bra till
shorts och linne på
sommaren.

Var det Kanelbulle den här
knytningen kallades? Nej,
Lök var det visst.

En typisk karbibisk turban.
Maria har gömt en tunn sjal
inuti, för att få mer volym.

Fotnot: Det går att anlita Maria Llerena personligen till att lära ut hur man knyter turbaner. På hennes
företags hemsida www.caramba.nu får du veta mer.
Några goda skäl att bära turban:
 Du blir glad, och gläder andra, genom att våga klä dig lite annorlunda
 Du har inte tid att tvätta håret/råd att gå till frissan
 En turban i matchande tyg lyfter gamla kläder till nya höjder
 Du skyddar håret mot stark sol på sommaren
 Du slipper sabba frisyren med mössa-på och mössa-av på vintern
 Du blir festens medelpunkt
 Du ska på maskerad
 Du får tillgång inte bara till en ny look, utan mängder av varianter.
 Turbaner kan vara sportiga, eleganta, tokiga?

