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Opsætningsguide

(Bund er lynet på Telt dugen)

æ
Tillykke med din nye tipi. En moderne Tipi eller Lavvu, som de også
kaldes, er udstyret med en centerplaceret Stang. For opsætning skal du
følge nedenstående vejledning. For forhold, placering og Rengøring gå
til sidste side.

Step 1:
Bred Tipi Teltet ud så den ligger HELT udbredt som vist her.

Sæt pløkker i bund og overdugen eller Tipiens telt Dug.
Vil du slå Tipien op uden bunden udelades pløkkerne i bunddugen. Og når alle stropper i Telt
dugen er sat i lynes Tipi bunden af og trækkes ud. Resten følger samme beskrevne procedure.

Stor Pløk Strop Telt Dug

Mindre Pløk Strop Bunden
Dug

Step 2:
Sørg for at den lange
udvendige strop er så
lang som mulig inden
hejsning af Tipien.
Snore for telt dug og Tipi Top
rettes ud, Fjern bund dug hvis
ikke du ønsker at gøre brug af
den før du rejser Tipien.

Step 3:
Fang Tipi Toppen med Stangen og gå ind i Tipien med et opad rettet
pres mens Telt Stangen Føres mod Midt af tipien.

Nu er tipien rejst!!
Stropperne spændes nu op så Tipi Dugen bliver spændt rigtig ud.
Forankrer Snore i Jordbunden. Snore For tipi Toppen fastgøres i de sort
bånd med to øjer for snøring.

Sikre din tipi lang levetid med
omhu og ved rette pleje.
Find den rette placering for din
tipi, sikre at Tipien ikke udsættes
for unødig vindpåvirkning, og
ved forudsigelser om kraftigere
vind skal Tipien nedtages.
Optimal placering er et sted med
læ og med sol til gennemtørring
af Tipi materialerne.
Sikre altid din Tipi ikke forfalder ved at gennemgå den jævnligt, dette er
strengt nødvendigt ved længerevarende benyttelse. Skift eventuelle
snore som er mørnet og sikre at pløkker osv. Er i korrekt stand og
korrekt forankret i Jordbunden.
Rengør Tipien med en blød børste og en spand vand, kan med fordel
gøres når tipien er slået op og en langskæftet Børste.
Skal I have bål i Tipien skal Toppen af
tipien Åbnes så Røgen kan trække
ud, ellers er der risiko for en Kulilte
forgiftning ved længere tids ophold i
tipien.
Husk at ved bål i tipien skal Bunden
fjernes!!! 

