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Her er tre oppgaver du kan prøve deg på mens du venter på at speideren skal starte igjen. 

Lag en vandrestav. 

Finn ett emne som er passe langt, skal være så lang at man kan bruke den når man går tur i skog 

og fjell. Lag ett merke på den som viser en meter. Da kan vi bruke den for å holde en meter 

avstand på møtene våre. 

Å lage en vandrestav kan være enkelt eller komplisert; en enkel stav med innrisning, eller en mer 

avansert med håndtak av en gren som smettes inn igjen i staven. Utnytt kroker og det som 

finnes i emnet. Dekorer med å skjære i barken og snitte i treet. Ev. bruke maling i tillegg.  

Noen tips til spikkingen 

 Bruk en liten kniv som er god å holde i. 

 Bruk alltid ferskt trevirke, helst fra løvtrær (for eksempel bjørk, rogn, osp eller or) 

 Nå på vinteren så må du la emnet tine opp, så sett det på badet ett par timer før du 

begynner. 

 Ha plaster i nærheten, for det er fort gjort å skjære seg. Sitt i ro mens du spikker, da har du bedre kontroll. 

 Legg spikkeemnet i fryseren, eller sett det ut på vintern, hvis du ikke blir ferdig på en dag. Da holder det seg ferskt og mykt 

for spikking senere. 

 Pass på å bryne kniven så den alltid er skarp og fin. 

Speiderløfte 

Øv på speiderløftet, det skal du si når du blir tatt opp som speider.  

 

Det er «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.» 

Knuter: 

Her er to knuter som er lure å kunne, begge er for å knyte sammen to tau. Båtmansknopp er bruker du for å knyte sammen to 

like tau og flaggstikk bruker du for å knyte sammen tau av forskjellig tykkelse eller materiale.  

 

 

 

  

Båtmannsknop 

Legg to tau som i kryss 

Kryss tauen andre veien Stram sammen knuten 

forsiktig. 

 

 

 

 

   

Flaggstikk: Det tykkeste tauet 

legger du i en bue, med det 

tynne under 

Legg det tynne tauet over og 

tre under det tykke. 

Tre enden på det tynne tauet 

under seg selv 

Stram sammen knuten 

forsiktig. Husk at en fin knute 

er en bra knute! 


