KFUM Spejdernes egen vejledning for 10 m mastesejl
Vejledning kan også anvendes til 8 og 12 m mastesejl.
Det kræver min. 15 m i diameter mellem pløkkerne.

OPSTILLING:
1. Masten samles og dens placering på grunden bestemmes.
2. Der udmåles til 4 pløkker (se tegning 2.), som bankes i 7,5 m fra centrum. Der er
en gul pløk med måle snor, yderste møtrik.
3. Sejlet lægges ud med midterhullet over det punkt, hvor masten skal placeres.
4. Ringen isættes i sejlet.
5. Masten med tovværk lægges ind over sejlet med foden over hullet i sejlet.
6. Taljen fastgøres til snoren i ringen, ophejse rebet monteres efter billede 3 og 4. Først
igennem taljen i mastetoppen, ned igennem taljen ved sejlet og derefter fæstnes det
til mastetoppen med et 8 tals knob (billede 5).
7. Masten rejses og fastgøres med 3 barduner. Sejlet hejses ca. ¾ dele op.
8. 4 stolper rejses ud for de 4 første pløkker og bardunerne strammes let (se billede 6)
9. 4 stolper mere rejses og bardunernes strammes let.
10. Sejlet hejses helt op.
11. Bardunerne strammes.
12. Sider monteres.

NEDTAGNING:
Det sker i modsat rækkefølge og det hele lægges pænt sammen og alt stilles på plads.
Tak for hjælpen, fra de næste som skal sætte mastesejlet op!

Tegning 1

Tegning 2

Billede 1

Billede 2

Det skal der bruges til Mastesejlet:
8 stolper
2 midter stolper
1 mellemstykke til midter stolpe
8 båndstrammer
3 barduner til midter stolpe
1 stor ring
Tov til montering i ringen
2 blokruller til snor i ringen
11 store pløkker
1 pløk opmåler tilBillede
at markere
hvor de 4 første pløkker skal ståBillede 4
3
8 karabinhager
4 sjækler
20 m ophejsningstov
1 sejl
4 sider
2 17 mm stjerne gaffel nøgler
1 fladtang til sjækler
OBS. Der skal bruges en stor hammer. Husk at tage den med.

Billede 6
Billede 5

8 tals knob

