Leirbålskappe
Lillesand Speidergruppe

Dette er en kappe laget av ullstoff og er god å ha med på turer og leir for å holde varmen i
soveposen eller leirbålet. Vi lager den med personlig preg, og her kan man sy fast
speidermerker, pins og andre speiderminner som ikke får plass på speiderskjorta. Kappen er
også med på å gi et særpreg for speidergruppa vår når vi deltar på leir med andre speidere.
Kappen viser altså hvor du hører til og hva du har opplevd i speideren.
Lillesand speidergruppe har mørkeblå leirbålskappe med røde bokstaver.
Leirbålskappen syr du selv av et kvadratisk stoff-stykke. ”LILLESAND” skrives med rød filt
midt bak på kappen. I tillegg vil vi gjerne at du lager deg ditt eget ”Bumerke” og fester midt
bak.
Dette trenger du:
•
•

Mørkeblått ullstoff, ca 150 x 180 cm
Rød filt (ca 21 x 30 cm (A4))

•

Vlisofix (samme størrelse som filten), eller stofflim

•

Snor (til halsen), 2 stk Stoppeknotter, 1 par hekter (f.eks kofte-hekter)

Alt kan kjøpes i en vanlig stoffbutikk. Men du kan også få kjøpt materiell hos
www.speidersport.no
Hekter: https://www.speidersport.no/produkt/speidersports-hekte-til-leirbalskappe/
Mørkebåltt ullstoff: https://www.speidersport.no/produkt/leirbalskappe-stoff-150x180/
Bokstaver i rød filt: https://www.speidersport.no/produkt/bokstaver-og-tall/

Slik gjør du
Kappen:
1.

Lag en løpegang (brettekant) øverst oppe langs kanten (ca 2 cm bred fold).

2.

Fold inn de øvrige tre kantene slik at de blir pene og ikke rakner. Det går også an å
bruke kantbånd. Pass på at kappen ikke blir for lang! Det må være minst 15 cm fra
bakken og opp til kanten. La det være nok stoff i oppbretten nederst til at kappen
kan legges ned når du vokser.

3.

Tre snoren gjennom løpegangen og sett på ”stoppeknottene”

4.

Sy fast hektene øverst oppe.

5.

Hvis du vil: kan du sy fast et lite tøystykke på innsiden av kappen. =lomme til
smågodt eller fyrstikker?

Bokstaver og bumerke:
1. Stryk fast ”Vlisofix” bak på den røde filten
2. Tegn opp bokstavene til ”LILLESAND”. Print ut malen på siste side i (A4) slik at
bokstavene får riktig størrelse. Klipp ut (eller bruk ferdige bokstaver kjøpt fra
www.speidersport.no)
3. Lag ditt eget ”Bumerke”: Det skal vær et enkelt tegn som bare er ditt.
4. Stryk fast bokstavene og bumerke bak på kappen
5. Limet i vlisofix løsner lett. Det kan være lurt å sy fast bokstaver og bumerke med
symaskin (rød tråd langs kanten).
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