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Robimy tablicę ogłoszeń

rys. Karolina Dulêba

oniewa¿ zbli¿aj¹ siê wakacje i ka¿dy zastêp powoli planuje, jak urz¹dzi swój
obozowy namiot lub wykona tablicê og³oszeñ, kapliczkê itp., chcê wam za
proponowaæ, jak zrobiæ praktyczne sprzêty obozowe ze sznurka.
Najpierw nale¿y rozejrzeæ siê za materia³em. Do wyplatania prycz lub pó³ek
najlepszy bêdzie sznurek z dodatkiem sztucznych w³ókien (np.: do snopowi¹za³ki),
jest on mocny, choæ nie wygl¹da zbyt estetycznie.
Do wykonywania ozdób, np.: tablicy og³oszeñ,
warto zastosowaæ sznurki z naturalnych w³ókien
w odcieniach br¹zu i szaroœci, czyli tzw. ekologicznych.

Mo¿emy wykonaæ j¹ w kszta³cie rombu
rys. 1
(rys. 3). Ramki robimy z czterech belek jednakowej d³ugoœci. Potem wyplatamy niezbyt œcis³¹ kratkê (w odleg³oœci ok. 10 cm),
zawi¹zuj¹c wêze³ki podczas skrzy¿owania kolejnych sznurków. Kartki przyczepiamy do takiej tablicy za pomoc¹ spinaczy do bielizny lub klamerek.
Bardziej skomplikowana jest tablica z przeplatanych poczwórnych pasm sznurka (rys.1).
Najpierw robimy ramkê z belek w kszta³cie prostok¹ta. Nastêpnie zawi¹zujemy po kolei rzêdy
poziome pomiêdzy dwoma przeciwleg³ymi belkami. Pasma pionowe przywi¹zujemy tylko do górnej belki, w sposób pokazany na rys.2. Rozpoczynamy przeplatanie na przemian kolejnych poczwórnych pasm. Je¿eli
pierwsze pasmo pionowe przechodzi pod
pasmem pionowym, to kolejne musi
przechodziæ nad nim. Po wypleceniu
przywi¹zujemy koñce pionowych pasm do
dolnej belki, mo¿emy pozostawiæ
ozdobne frêdzelki. Tê tablicê mo¿ecie
umieœciæ równie¿ w harcówce, np.:
rys. 3
rys. 2
jako k¹cik zastêpu.
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gniazdo 12
Do wykonania potrzebne s¹ 4 belki o d³ugoœci 1,5
metra, 3 jednometrowe i 4 po 60 cm. Wykonujemy szkielet wed³ug rysunku 4. Nastêpnie wyplatamy górn¹ pó³kê
(rys. 4a). Do wykonania jej s¹ nam potrzebne 4 d³ugoœci
sznurka o mierze 3 m. Ka¿d¹ d³ugoœæ sk³adamy na pó³ i
przywi¹zujemy do krótszych belek wed³ug sposobu z rys.
2. Splatamy ze sob¹ pojedyncze sznurki z le¿¹cych obok
rys. 5
siebie pêczków. Boczne sznurki zaplatamy podwójnie wokó³ belki i ³¹czymy z kolejnym sznurkiem (rys. 5).
30 cm poni¿ej pó³ki znajduje siê poprzeczna belka, do
której mo¿emy przywi¹zaæ w³asnorêcznie zrobione wieszaki z patyków i sznurka
(rys. 4b).

techniki

Namiotowa szafa

Wisząca półka (rys. 6)
Wykonujemy j¹ z jednej lub dwóch p³askich ¿erdzi (desek). W desce wiercimy za pomoc¹ œwidra lub wiertarki rêcznej otwory w jej
rogach. Przez otwory przek³adamy sznurek,
robi¹c pod i nad desk¹ wêz³y. W ten sam
sposób mo¿emy zrobiæ kolejne poziomy
naszej pó³ki.
Zachêcam wszystkich do porz¹dnego i
estetycznego wykonania sprzêtów obozowych.
Im lepiej je wykonacie, tym wygodniej i przyjemniej bêdzie wam siê mieszkaæ w waszym
namiocie.
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