POSTAVLJANJE ŠOTORA IZ ŠOTORSKIH KRIL
Mlajši GG postavljajo šotorko iz treh šotork. Tretja šotorka, ki je prepognjena po
diagonali v trikotnik, zapira zadnjo stran. Opisali bomo enega izmed načinov
postavljanja.
POSTAVLJANJE:
A in B razgrneta eno, C in D drugo
šotorko. A in B zvežeta strešni
šotorki.
E medtem v trikotnik prepogne
tretjo šotorko in začne vezati
sendvič.
Opomba: “Sendvič” imenujemo stik
zadnje (po diagonali prepognjene
šotorke) in strešnih šotork. To pa
zato, ker je rob strešnih šotork, kot
v sendviču, med obema robovoma
prepognjene šotorke. Za vezavo
“sendviča” je na razpolago 4,5 m
dolga vrvica, od katere približno 4 m
porabimo za samo “šivanje”, na vsakem koncu pa nam ostane še dovolj vrvice za
zaključek vezave. Vsakega od teh dveh koncev bomo kasneje napeli okrog klina (s
katerim je k tlem pritrjen vogal strešne šotorke in spodnji rob zadnje šotorke) in
zaključili nazaj navzgor z napenjalnim vozlom.
Vsi trije (A, B in E) prenehajo s ˝šivanjem˝ en obroček pred koncem in pustijo vrvico
prosto. Torej vrvice ne potegnejo skozi krajne obročke (in tega tudi kasneje ne bodo
storili).
C in D medtem razporedita kline, kladiva in palici ter že zabijeta klina za napenjanje
slemenske vrvice.
C in D vstavita konici palic v krajne obročke in dvigneta šotorke. Predvsem D mora
paziti, da v pravilnem zaporedju natakne obročke pri ˝sendviču”; najprej spodnji del
prepognjene šotorke, potem obe strešni in nazadnje zgornji del prepognjene šotorke.
C in D držita palici tako, da je sleme popolnoma ravno.
E z vrvico na konici palice naredi vrzni (ali kavbojski) vozel in nadaljuje z vezanjem
“sendviča” na drugi strani.

A in B vsak na svojem koncu na
konici palice s slemensko vrvico
zavečeta vrzni (ali kavbojski)
vozel, konec vrvice napneta
okoli klina in zaključita z
napenjalnim vozlom.
A in B s klini pritrdita vogale
šotork. E zaključi vezavo
“sendviča˝ tako, da na obeh
koncih vrvico napne okrog klina
in naredi napenjalni vozel.
Vsi skupaj še enkrat preverijo,
če je vse v redu, pospravijo
kladiva in se postavijo v vrsto.
PODIRANJE
Podiranje poteka tako, da zdaj C im D najprej razvežeta napenjalna vozla pri
“sendviču˝, E medtem razveže svoj vrzni vozel in oba napenjalna vozla ter izvleče
vrvico.

