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5mm bardunsnor 

30cm plastpløkke 

Pløkpose 

Pose til dug 

Talje 

7mm bardunsnor 

Excl. stænger/granrafter

En CAVA Tee-Pee med en sidehøjde på 530 cm har en omkreds på ca. 17 m og 

en diameter på 530 cm.

Følgende leveres med: 
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Sæt en pløk i jorden til at markere midten af teltet, og fastgør et reb på 265 cm 

hertil. Lav derefter en rille i jorden i hele omkredsens længde. 

Læg stængerne ud på jorden og saml dem med et reb i toppen, dvs. ca. 5 mtr. oppe.  

Ca. 25 cm over det sted, hvor stængerne er samlet, sidder taljen til at hejse teltet op  

med. 

Stangen med taljen anbringes til højre for det sted, hvor indgangen skal være,          

således at denne stang peger skråt bagud. 

Rebet fastgøres nu i toppen af Tee-pee’en og trækkes igennem taljen. Stængerne   

kan nu rejses – pas på, at rebet ikke glider ud af taljen – og for at kontrollere, at   

stængerne står rigtigt, lader man en pløk hænge ned fra toppen. Denne skal pege   

direkte mod cirklens centrum. 

Teltet kan nu hejses op i taljen. Samtidig tager 2 mand hver sin side af tee-pee´en og 

går rundt om stængerne med teltet, indtil de mødes ved indgangen. Samtidig   

kontrolleres, at teltet er hejst så højt op, bardunerne bliver påvirket. 

Saml nu TEE-PEE’en foran og sæt pløkke i rundt. 

Til slut sættes stængerne i flapsen, der regulerer røghullet. Disse stænger sættes i 

bagfra. Til sidst monteres bardunerne fra røgklapperne. 

Anvendes granrafter, skal der bruges min. 2 stk. på 7 m. og 6 stk. på 6 m 

Fremgangsmåden


