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Lasten teltta
Oma suojaisa leikkipaikka
suurkaupungin
betoniviidakossa

Siirrettävä
teltta pienille
seikkailijoille

Tällä teltalla pääset
mukaan safariseikkailuun!
Aivan tarkasti
kuuntelemalla voit kuulla
leijonien karjuntaa ja
norsujen törähtelyä…

1

Johdanto

Onko ulkona huono sää ja lastenhuone liian ahdas leikeille? Ei mikään
ongelma, sillä nyt pienet seikkailijasi voivat valloittaa koko asunnon!
Muutamalla helpolla työvaiheella luot todellisen safari-ilmapiirin kotisi seinien
sisälle: Kokoontaitettava lasten teltta tarjoaa myös pienissä tiloissa kivan
leikkipaikan pienille ja suurille seikkailijoille suurkaupungin betoniviidakossa.
Kun aurinko alkaa taas paistaa ja leikkikenttä kutsuu, teltta voidaan viedä
salamannopeasti takaisin säilytyskaappiin!
Tarvittavat sähkötyökalut:
> Sinkiläpistooli PTK 14 EDT
> Akkuruuvinväännin IXO V ja leikkuriosa
> Akkuporakone PSR 14,4 LI-2
Apuvälineet:
Yksityiskohtainen materiaaliluettelo:
Kpl

Nimitys

Pituus

Leveys

Vahvuus

Materiaali

4

Rima

120 cm

4,4 cm

2,4 cm

Mänty

1

Rima

110 cm

4,4 cm

2,4 cm

Mänty

1

Rima

105 cm

4,4 cm

2,4 cm

Mänty

1

Pyöreä puutanko

120 cm

2,2 cm

1

Kirjavaa kangasta

Vähintään 120 cm
250 cm

8

Puuruuveja

40 mm

4 mm

Mänty
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Rimojen liittäminen
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Kankaan leikkaus

4

Teltan pystytys
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Kankaan kiinnitys sinkilöillä

Pyydä rautakauppaa sahaamaan rimat ja pyöreä puutavara oikean mittaisiksi.
1,20 m:n pituiset rimat muodostavat teltan sivuosat, lyhyemmät toimivat
lattiarimoina. Vinkki: Pelottomimmatkin löytöretkeilijät voivat loukata itsensä!
Hanki siksi sileää ja pehmeää puuta loukkaantumisvaaran välttämiseksi.
Ensimmäisessä vaiheessa viidakkoveitsen sijasta tartutaan
akkuporakoneeseen, esimerkiksi PSR 14,4 LI-2 -malliin: Poraa kaikkiin
sivurimoihin 1,10 m:n korkeudelle halkaisijaltaan 2,2 cm:n kokoinen reikä
sylinteriporanterällä (vaihtoehtoisesti voit porauttaa rimoihin reiät myös
rautakaupassa). Asenna sen jälkeen aina kaksi rimaa päällekkäin ja työnnä ne
pyöreän puutangon molempiin päihin. Tärkeää: Pyöreän puutangon täytyy olla
tukevasti paikallaan, jotta taltta ei taitu kasaan.
Yhdistä sen jälkeen molemmat sisemmät sivurimat alhaalta lyhyellä
lattiarimalla (1,05 m). Käytä ulommille sivurimoille pidempää lattiarimaa (1,10
m). Ruuvaa sivu- ja lattiarimat kiinni aina kahdella puuruuvilla. Näin teltta
voidaan työntää kokoon säilytystä varten.
Aavikon naamiointivärit, valkoisia norsuja vai viidakon väriloistoa? Sopivan
väristen kankaiden alla lasten mielikuvitus pääsee laukkaamaan! Vaiheessa
kaksi leikkaat kankaan noin 10 cm:n varalla kehikon kokoiseksi. Tämä
onnistuu nopeasti ja kätevästi IXO V -akkuruuvinvääntimen leikkuriosalla.
Vihje: Valitse luistamaton ja kestävä kangas!
Teltta avataan vetämällä lattiarimat erilleen, niin että sisäänmenoaukosta tulee
sopivan kokoinen. Saavatko äiti ja isä tulla teltan sisään? Siinä tapauksessa
oviaukon voi vetää hieman suuremmaksi!
Aseta aukitaitetun teltan kangas pyöreän puutangon päälle ja vedä kangas
tasaiseksi. Käännä alareunat ulkoa sisälle lattiarimojen ympäri.
Kiinnitä lattiarimojen sisäsivulle niiden päälle käännetty kangas. Tähän
tehtävään soveltuu sinkiläpistooli PTK 14 EDT. Lisävakauden takaamiseksi voit
kiinnittää kankaan myös sivurimoihin.
Sitten vain leikkimään: teltta on pystytetty, eväät on pakattu mukaan ja
safariseikkailu voi alkaa!
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