Leirbålskappe
Hva er en leirbålskappe ?
På speiderleir er det flere som har leirbålskappe. Disse bruker vi når vi sitter rundt leirbålet,
men det er også greie å ha som et teppe / plagg en kan ha over seg når det er litt kaldt.
Kappene er merket med gruppa sitt navn, og noen syr også sitt eget navn på kappene. I
speideren får en merker når en er med på arrangement, eller når en har utført oppgaver.
Disse sys også på kappene. Det er på ingen måte et krav at speiderne må ha kappe med på
leiren. Denne informasjonen er ment som en veiledning til dem som ønsker å skaffe/ sy en
slik kappe.
Leirbålskapper for Hanaspeideren:
Vi har svarte kapper med grønne detaljer. Hana er sydd på med store bokstaver på baksiden
av kappen. Kappene er i ullstoff. De fleste i vår gruppe har ponchoer. Noen har også hette
på kappene.
Materiale:
Speiderbutikken selger stoff til leirbålskappe (se www.speiderbutikken.no ).
De selger også noen merker som speiderne kan ha på. Det mange som har det store
forbundsmerket bak på kappen
Det er også mulig å kjøpe tilsvarende stoff på Stoff og Stil. Denne butikken ligger i Hillevåg.
Her koster svart frakkeull 299 kr/ m. Grønt bomullslerret, farge flaskegrønn koster 47 kr/m.
For å lage en poncho må en ha min 150cm stoff. Hvis en skal ha hette, bør en beregne 50cm
ekstra. Det er med ca 30 cm bomullsstoff for å skrive Hana, og noe mer hvis en og skal sy
på speiderens navn. I tillegg må en ha knapper/ hekter. Det er greit å bruke strykevliselin for
å applikere på bokstavene.
Organisering/ hjelp
Sying av kapper må organiseres av den enkelte forelder. Ingvild Kjosavik (tlf 92800077) skal
sy kappe til sin sønn, og hun kan kontaktes dersom noen ønsker hjelp (hun er ikke ekspert,
men har gjort det før). Hun har avtalt sydugnad med noen mødre, og flere kan henge seg
på…..

Her er en enkel oppskrift på poncho:

NB! Når du klipper opp til halsen, prøv deg litt fram slik at det ikke blir for stort.
Eksempel på merke til å sy på , må kjøpet i speiderbutikken:

http://www.speiderbutikken.no/merker/andre-merker/forbundsmerke-ekstra-stort.html

Kappe dekorert med merker:

