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Leirbålskappe er en kappe speiderne bruker for å varme seg ved  

leirbålet. Den er også sett brukt som pledd over og under soveposen, 

som hodepute og ikke minst; et sted å sy fast alle merkene man får i 

løpet av et langt speiderliv. Merker på leirbålskappen er alltid en god  

samtalestarter. 

Askim speidergruppes leirbålskappe er mørk blå ull som er kantet med 

rutet skråbånd i samme farger som skjerfet. Noen har også en lomme 

på innsiden foran (kjekt til mobil, lykt, sangbok ol.). Man kan velge å 

lage hette til kappen. 

Vi har ferdige materialpakker for salg. Pakken består av ullstoff klippet 

til i normal eller ekstra lang versjon (lang versjon passer til speidere 

over 185 cm), grønn fleece til bokstaver, bokstavmal og denne  

veiledningen. Materialer til hette kan kjøpes separat.  

Informasjon om bestilling og pris finner du på nettsiden vår  

askimspeidergruppe.no under Speiding | Råd og tips 



Veiledning leirbålskappe 

Kappen lages i ull og kantes med skråbånd. Stoffene er klippet i rett størrelse, 

du trenger bare å runde av hjørnene, kante og pynte.  

Hette: Hvis du ønsker hette må du kjøpe det ved siden av. Sy en søm fra  

toppen og ned i nakken på begge delene. Vrangsy så delene sammen i forkant 

slik at alle sømmer kommer på vrangen. Sy gjerne en stikning langs hettens  

forkant (rundt ansiktet).  Tenk på at hetten gjerne dekker over mye av merkene 

på ryggen, og gjør kappen større og tyngre.  

Halsåpning: Det variere hvor stor åpning man ønsker. Klipp hullet som en T. 

Klipp heller litt lite først og prøv deg fram. Skal du ha hette måler du bredden 

på den ferdige hetten og klipp halskanten etter dette. Rund gjerne kantene litt 

for bedre passform. Lengden på splitten foran klippes etter eget ønske. Kantene 

kan være som de er (tykk ull rakner ikke), de kan brettes inn og sys ned, eller 

man kan sy rundt kanten med tungesting (sjekk Google). 

Rygg: Bokstavene klippes i grønn fleece etter malen. Det er smart å bruke 

vlisofix eller stofflim og så sy med tett sikksakk langs kantene så det sitter  

skikkelig. ASKIM skal stå i en svak bue øverst på ryggen. Tips: Sett kappen på 

speideren for lettere å se hvor de skal sitte.  

Front: Initialer og speidermerke festes på venstre bryst. Bruk gjerne  

stoffrestene eller et annet stoff til å lage en muffelomme på innsiden midt 

foran. 

Meker: Merkene festes som man vil på kappen, mange velger å samle dem 

etter type andre velger den gode gamle kaosmetoden.  

Gratulerer med jobb vel overstått! Nå kan du være trygg på at speideren som 

skal bruke kappa ikke vil fryse i sene kveldstimer rundt bålet under åpen  

himmel. 
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