
                                                         
 

Unik brynsten från Finland 

Jag önskar presentera Wästi-brynstenen för Er. 

Denna unika vattenslipsten bryter jag från 

urberget i Västilä by i Längelmäki kommun i 

mellersta Tavastland i Finland. Stenens ursprung 

är en 2 miljarder år gammal havsbotten, som 

under flera miljoner år på grund av hårt tryck 

och värme har "mognat" till en högklassig och 

finporig lerskifferart. Bergarten heter fyllit och 

består i huvudsak av kvarts, fältspat och 

glimmer. Stenarten lämpar sig utomordentligt väl 

att slipa olika eggverktyg med. Den förekommer 

bara på ett c.a. 1,5 x 7 km stort område. 

Västiläs brynstenar var kända redan 1700-talet. 

Stenenar har från 1800- fram till 1950-talet 

exporterats i stora mängder till olika delar av 

världen och gav arbete åt traktens folk. Jag 

tillverkar brynstenen hantverks- mässigt i egen 

regi och kan därför garantera en hög kvalite´ på 

mina produk- ter. Eftersom stenens hårdhet och 

kvalitet växlar stort t.o.m. inom ett mycket litet 

område, måste den högklassigaste stenen sorteras 

ut för hand. Wästi-brynstenen har en slipande 

egenskap och "river" inte vertygets egg, på grund 

av att den är mycket finkornig. Den slutliga 

kvalite´´n på stenen avgörs dock av tillverkarens 

hantverksskicklighet och yrkeskunskaper. 

Wästi-stenen lämpar sig bra för vässning av alla 

slag av eggverktyg. I normalt bruk håller en 

Wästi-brynsten från far till son. Wästi-stenen är 

speciellt uppskattad av jägare, sportfiskare, 

kockar och husmödrar. Den är även en 

uppskattad present åt "den som har allt". 

Wästi-brynstenen är en unik och miljövänlig 

naturprodukt, skapad av "Moder Jord". Jag står 

för utformningen och garanterar Wästi-

brynstenens beprövade funktion och skärpa. Du 

kan gärna kontakta mig för mer information om 

denna samt om mina övria produkter. 

Bryna så här 

Vid användning fuktas stenen med vatten, den 

fungerar även lika bra om man spottar på den. 

Håll brynet -stilla i handen eller på bordet- och 

för kniven fram och tilbaka eller i cirklar över 

brynet. Tänker Du denna tanke häller Du rätt 

vinkel samt gör rätt rörelser! Till sist tänk att Du 

skära en tunn skiva ur brynet. 

 

Wästikivi Oy Ruovedenkuja 3 

35300 ORIVESI FINLAND 

tel./fax +358 (0) 3 334 6060 

Hemsida: www.wastikivi.fi 

e-mail: wastikivi[at]wastikivi.fi 

Unik brynsten från Finland 

Jag önskar presentera Wästi-brynstenen för Er. 

Denna unika vattenslipsten bryter jag från 

urberget i Västilä by i Längelmäki kommun i 

mellersta Tavastland i Finland. Stenens ursprung 

är en 2 miljarder år gammal havsbotten, som 

under flera miljoner år på grund av hårt tryck 

och värme har "mognat" till en högklassig och 

finporig lerskifferart. Bergarten heter fyllit och 

består i huvudsak av kvarts, fältspat och 

glimmer. Stenarten lämpar sig utomordentligt väl 

att slipa olika eggverktyg med. Den förekommer 

bara på ett c.a. 1,5 x 7 km stort område. 

Västiläs brynstenar var kända redan 1700-talet. 

Stenenar har från 1800- fram till 1950-talet 

exporterats i stora mängder till olika delar av 

världen och gav arbete åt traktens folk. Jag 

tillverkar brynstenen hantverks- mässigt i egen 

regi och kan därför garantera en hög kvalite´ på 

mina produk- ter. Eftersom stenens hårdhet och 

kvalitet växlar stort t.o.m. inom ett mycket litet 

område, måste den högklassigaste stenen sorteras 

ut för hand. Wästi-brynstenen har en slipande 

egenskap och "river" inte vertygets egg, på grund 

av att den är mycket finkornig. Den slutliga 

kvalite´´n på stenen avgörs dock av tillverkarens 

hantverksskicklighet och yrkeskunskaper. 

Wästi-stenen lämpar sig bra för vässning av alla 

slag av eggverktyg. I normalt bruk håller en 

Wästi-brynsten från far till son. Wästi-stenen är 

speciellt uppskattad av jägare, sportfiskare, 

kockar och husmödrar. Den är även en 

uppskattad present åt "den som har allt". 

Wästi-brynstenen är en unik och miljövänlig 

naturprodukt, skapad av "Moder Jord". Jag står 

för utformningen och garanterar Wästi-

brynstenens beprövade funktion och skärpa. Du 

kan gärna kontakta mig för mer information om 

denna samt om mina övria produkter. 

Bryna så här 

Vid användning fuktas stenen med vatten, den 

fungerar även lika bra om man spottar på den. 

Håll brynet -stilla i handen eller på bordet- och 

för kniven fram och tilbaka eller i cirklar över 

brynet. Tänker Du denna tanke häller Du rätt 

vinkel samt gör rätt rörelser! Till sist tänk att Du 

skära en tunn skiva ur brynet. 

 

Wästikivi Oy Ruovedenkuja 3 

35300 ORIVESI FINLAND 

tel./fax +358 (0) 3 334 6060 

Hemsida: www.wastikivi.fi 

e-mail: wastikivi[at]wastikivi.fi



 


