Opsætningsvejledning
Traditional BISON LAVVO / TIPI model 16 - 25 - 50 og 100 mands.
Tillykke med dit nye samiske Lavvo fra Bison. Opsætning af denne Lavvo kan klares af 2-5 personer.
Det samlede udstyr der hører til et samisk telt fra Bison omfatter:
Traditionel Lavvo dug.
Rafter til stativet, kan man eventuelt selv skove og fremstille i rette mængder, længder og dimensioner,
eller købes sammen med Lavvo dugen. Kontakt Friluftsshop.dk, og få de konkrete oplysninger i forhold til
hvilken modelstørrelse der er aktuel.
Pløkke samt tophat samt reb til at fæste tophatten medfølger dugen.
Nedenstående grej må skaffes til veje til opstillingen, og medfølger ikke Lavvodugen og raftesættet.








Reb til at binde stoffet sammen med. (Brug evt. et flettet nylonreb i 6 - 8 mm tykkelse).
Til model 16 og 25 bruges 6-8 mm reb til at binde sammen hvor rafterne skal krydses. Til model 50
og 100 bruges 10 mm reb eller tykkere.
Det anbefales især på de store modeller at sikre rafterne med 4-6 mm wire der hvor de bindes
sammen i toppen.
Der anvendes ca. 1,5 meter og 3 wirelåse.
Det er nødvendigt med stige og trappestige, størrelse i forhold til den indkøbte Lavvo.
Det er en fordel med kran eller lift til at opstille model TIPI 50 og TIPI 100.
Af værktøj skal anvendes hammer, kniv, hegn hæfteklammer til at låse reb, målebånd og god stor
mukkert til at slå pløkkene i jorden.

Længden af reb der skal bruges til opstillingen varierer med størrelsen af Lavvoen.
Estimat omkring 25 m reb TIPI 16, 30 meter reb TIPI 25 og 40 m reb TIPI 50 og 100.
Til TIPI 50 og 100 skal beregne ca. 7 meter reb på minimum 10 mm tykkelse til sammenbindningen af
krydset.
Opsætningen kan vare alt fra to timer til en hel dag, afhængig af erfaring, størrelse af teltet og antallet af
personer, der deltager i opsætningen.
Stoffet er sammensyet til et helt stykke, som hejses eller trækkes op på raftesættet, og bindes sammen
derefter.
Det anbefales at anvende afbarkede trærafter fra gran eller fyr (løvtræ frarådes). Rafterne skal være glatte,
og der må IKKE knaster eller andre skarpe kanter som berører duge, der i så fald vil tage skade ved slid i
vind og vejr.

Se oversigten bagest i denne opstillingsvejledning, her kan man
orientere sig om alle mængder, længder og dimensioner.
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Raftesættet
Her bruges reb og stålwire som tidligere beskrevet.
Bind først de tre kraftigste stænger sammen med en 8tallet besnøring. Yderligere bores et hul igennem
rafterne der hvor de krydser, igennem dette hul trækkes
en wire til sikring af tovværket, hvis det over tid vil
mørne.
Målet hvor rafterne skal bindes sammen, kan ses i
tabellen på bagsiden af denne opstillingsvejledning.
Dette mål er meget vigtigt og afgørende for et vellykket
resultat.
De tre rafter der bindes sammen, opstilles som en
ligesidet trekant, før resten af rafterne bare fordeles og placeres systematisk oppe i krydset.
Vær opmærksom på at få den korrekte diameter i bunden ud fra størrelsen af teltet.
På billedet nedenfor kan du se det færdige raftesæt opstillet til TIPI 25.
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Korte stænger
I de korte rafter bores der et hul i, ca. 15
cm fra toppen, og de bindes sammen to
og to.
Der skal være ca. 25-30 cm afstand
mellem rafterne. Sørg for at binde med
ekstra sikre kunder, og placer derefter
rafterne op ad hovedrafterne som
danner toppen af Lavvoen.
Disse korte løse raftesæt anvendes til at
stramme Lavvoen helt ud, så dugen står
stramt.
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Placer dugen på raftesættet
Teltdugen strækkes ud på bagsiden af teltet i forhold til hvor indgangen skal være. Pløkfæstene
skal være på indersiden af dugen. Når dugen er hejst op, og øjerne sidder overfor hinanden,
trækkes reb igennem øjerne, og dugen syes sammen.
Se afsnittet om syning stof.
Det er vigtigt, at de 2 rafter der danner
indgangen til Lavvoen er omtrent lige lange,
dette for at sikre at indgangen kan lukkes
helt og blive tæt for vejr og vind.

Træk teltdugen op med rafterne, men vær
opmærksomhed, at disse ikke må være spidse i
enderne. Beskyt evt. enderne med et ekstra
stykke stof. Alternativt kan en hjælper placeret
på en trappestige trække teltdugen op imens
den anden trækker dugen rundt omkring
standeren.
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Træk i stoffets nederste del samtidig med at det hejses, hives og skubbes opad. På denne måde er
det let at få stoffet at ligge omkring stativet. Vær forsigtig og træk ikke for hårdt i stoffet, der
derved kan rives i stykker.

SYNING AF DUG
At sy dugen sammen er en enkelt sag efter at dugen
er trukket godt op og rund på raftesættet. Vær
opmærksom på at have øjerne parallelt før der sys
sammen, dette er vist på billedet.
Det er nemmest at udføre dette job indefra, og
benytte en trappestige når benene bliver for korte.
Lav en rigtig stor knude øverst, så rebet ikke glider
igennem øjet.
Vær opmærksom at det bliver stramt, uden at
dugen krøller sammen.
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Begge sider af indgangen syes fast til
stolperne, som vist på billedet. Brug store
hegnskramper til at låse snorene fast med
for at forhindre at snorene skal løsne sig og
teltdugen udvide sig.

Husk, at en lavvo af denne type har brug for regelmæssige tjek og justeringer/stramninger. Reb
skal efterses og strammes og rafter flyttes for at linerne er passende stramme. I vinterperioden
holdes teltdugen fri for sne.
Vores traditionelle telte er markedets mest robuste, men det er stadig vigtigt at have gode rutiner
vedrørende snerydning, vedligeholdelse, rengøring og imprægnering, for at bevare og have glæde
af teltet i mange år.
Det er vigtigt ikke at gå eller træde på dugen eller stormmåtten, for ikke at udsætte den for
unødvendig høj punktbelastning. Dette er især vigtigt, når teltet skal anvendes hvor der er børn til
stede, at der gives information om, at man ikke skal klatre eller glide på dugen. Det vil udsætte
dugen for stress og slid, og snavs som mudder, sand og ler. Sand og ler på dugen, vil få stoffet til at
mugne og dette giver en væsentligt kortere levetid på teltdugen.
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AFSTIVNING AF 50-100 PERSONERS LAVVO

Raftesættet til Trad 50 og 100 bør styrkes, således at rafterne ikke får form som en banan. På
grund af det lange spænd vil rafterne hurtigt kunne bue indad ved sin egen vægt og ved vægten af
stoffet. Der er grund til at være ekstra forsigtig, hvis teltdugen forbliver på stativet i løbet af
vinteren og belastes med tung sne. Der kan lægge sig rigtig mange kilo sne på disse store Lavvoer
og disse foranstaltninger er nødvendige for at stativet kan modstå dette. Kontakt os venligst i
Friluftsshoppen for yderligere information. Billedet ovenfor viser, hvordan vi anbefaler, at dette
bør gøres.
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DØREN
Sy stoffet omkring døren inden pløkkene
sættes i. Sørg for ikke at spænde stoffet
omkring døren for hårdt. Bind en tynd rafte på
tværs af døren og sæt to rafter op som passer i
dørens bredde. Fastgør rafterne, der går ned
til jorden med dyvler eller skruer, så de ikke
kan bevæge sig. Luk døren, og kontroller, at
døren let kan lukkes. Åbn døren op og juster
på dugens spænding ved at flytte rafterne ud
eller ind inden pløkkene sættes i. Sørg for, at
der ikke er nogen skarpe kanter, som kan
beskadige teltdugen over.

Her ser vi færdigmonteret 25- personers Lavvo
med påmonteret tophat. Denne benyttes hvis
der er meget vind, eller hvis man fyrer i ovn i
teltet. Når man har bål i lavvoen skal
topphatten fjernes for at få mere træk så
røgen ikke lægger sig i bunden af lavvoen.
Tophatten er let at justere og beskytter mod
vinden.
Billedet er af en ældre type lavvo. De aktuelle
dørkonstruktioner er til at rulle op.
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TIPI 25 PÅ TRÆFUNDAMENT
Skal der monteres på et træfundament,
er det meget vigtigt, at ette er robust og
stærkt.
Der bliver stor tyngde ned med
fundamentet på de punkter hvor
rafterne står.
En Lavvo der er dækket med et tykt lag
sne eller meget våd, kan meget nemt
trykke med op til 1000 kg pr. rafte.
Dette beregnet for hovedrafterne der
udgår fra toppen.
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TIPS TIL VEDLIGEHOLDELSE
Vil du nyde teltet i mange år, er der nogle enkle vedligeholdelse tips du bør følge:
Lærredet er imprægneret fra fabrikken.
Vi anbefaler, at du imprægnerer mindst én gang om året, og især den nederste del, som vil være
mest udsat for at blive meget våd. Teltimprægnering kan købes hos Bison telt.
Hvis teltet står permanent på et fugtigt sted, bør det imprægneres flere gange om året.
Sørg for at der ikke ligger sne på dugen efter snefald, da teltet kan blive ødelagt. Efter snefald
bankes sneen af med en klud indefra, så sneen falder af.
Fjern evt. sne i bunden, så hele lavvodugen er fri for sne.
Pas på ikke at lave huller i stoffet eller stormåtten med skovle og redskaber.
Lavvoen skal have regelmæssige tjek. Sørg for at justere rafterne, så stoffet forbliver stramt og
glat.
Teltdugen har godt af at blive holdt ren for sne, så teltdugen kan tørre op.
Stoffet er fremstillet af en blanding af bomuld og hør.
Den grove vævning har meget fine egenskaber i forhold til både tørring og ånding. Sørg for at
rafterne er glatte og bearbejdet på en måde, så der ikke er nogen skarpe kanter, der gnider mod
teltdugen.
Det er også vigtigt, at der ikke er skarpe genstande, der gnider mod stoffet langs indersiden af
teltet, for at forhindre at der laves huller i stoffet.
Det kan være fordelagtigt at behandle rafterne i stativet med en form for træolie. Områderne fra
den øverste del af rafterne og til lidt underindgangen mod jorden er de mest modtagelige for fugt
og bør behandles en gang om året.
Rafterne er uforarbejdede når de leveres fra Bison Telt.
I tilfælde af et hul i stoffet, er det vigtigt, at reparationen udføres hurtigst muligt.
Dette gøres på følgende måde:
Skær et stykke stof af transportsækken, sørg for at stofstykket er lidt større end hullet.
Stofstykket limes på indefra med kontaktlim eller tekstillim.
Når limen er tør, skal man sy stofstykket fast indefra.
Under syningen, er det en fordel at være to personer, en på hver side af dugen.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller vejledning, skal du blot
kontakte os
www.friluftsshop.dk
info@friluftsshop.dk

Vi ønsker jer held og lykke med jeres nye traditionelle samiske TIPI fra
Bison Telte og håber det vil give en masse gode oplevelser og erfaringer.
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ANTAL RAFLER, MÅL OG LÆNGDER
Størrelse

TIPI 16

TIPI 25

TIPI 50

TIPI 100

Diameter nede

5,75 m

7,50 m

10,00 m

13,00 m

Vægt dug

Ca 28 kg

Ca 45 kg

Ca 80 kg

Ca 150 kg

Antal lange rafter/længde
Diameter ved topende ca.
Bindes sammen på

6 stk 5 m
6 cm
4.4 m

8 stk 6 m
6 cm
5,35 m

10 stk 10 m
8 cm
8,3 m

12 stk 10,5
8 cm

Antal korte rafter/længde
Diameter ved topende ca.

12 stk 3-3,5 6
cm

16 stk 3,5- 4 6
cm

20stk 6-7 m
8 cm

24 stk 7 m
8 cm

9,5 m

De lange rafter som skal ud af toppen på lavvoen skal bores og bindes sammen på oplyste mål.
Læg de 3 kraftigste rafter ret i rodenden(den tykkeste del af raften) og mål til angivet længde. Bor
hul og før tre wire af stål igennem og rundt om alle rafter. Lås med wirelåse.
Bind så en kraftig besnøring med reb omkring alle 3 rafter. Vær opmærksom på at der skal være
plads til en knyttet hånd mellem rafterne ved surringspunktet når man er færdig med at besnøre.
Bliver det for stramt, kan det blive vanskeligt at få den rigtige diameter på rundkredsen, når alle
rafter er færdigplaceret.

Skal der bruges ekstra kræfter for at få rafterne flyttet ud i den
rette placering, er der blevet besnøret for stramt i toppen, og
dette må så justeres.

Friluftsshop.dk
14.02.2017
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