Leirbålskappe
En leirbålskappe er noe speiderne synes det er godt å lunt å ha på seg
på leir og når man sitter rundt leirbålet. Under større leire er det også
kjekt å se mange like speidere i like kapper på kveldstid når det begynner
å bli litt kjølig og man skal samles.
Alle merker fra aktiviteter, turer og leire speideren er med på samles
på leirbålskappen når de ikke lenger hører til på speiderskjorten.
Det varmeste å ha rundt seg når man sitter ved et leirbål er selvfølgelig ull.
Og mørke-blått ullstoff selges på «Stoff og stil» som metervare.
Hvis man ønsker en rimeligere leirbålskappe kan man velge mørke-blått fleece.
De røde detaljene får man billig hvis man velger lerretstoff fra IKEA.
Eller man kan spandere på seg noe mykere fra stoff-forhandler.

Leirbålskappen består av:
 Fremside x2
 Bakside
 Hette x2
 Fòr til hette (rød) x2
 Vikingskipet
Vikingskipet er laget slik at hvis du printer denne oppskriften på A4 kan du klippe
denne ut og den vil være i full størrelse.
Fremgangsmåte:
Klipp ut delene. Merk at bakstykket er brettet dobbelt.
1. Sy sammen hetten
a. To deler ull, og to deler rødt lerretstoff.
b. Det røde fóret og blått ullstoff sys deretter sammen, rett mot rett
c. Hvis det er ønskelig kan du sy en løpegang og åpning for snøring til
hetten
2. De to fremstykkene utstyres med rød kant
3. Bakstykket utstyres med rødt vikingskip og ellers andre merker man har
liggende
4. 2x fremstykker sys på bakstykket
5. Hetten monteres på kappen
6. For de minste i flokk og de i bever kan kappen legges opp så den ikke
subber i bakken.

Det er uvisst hvem som eier denne leirbålskappen, men den var veldig fin og hang på Speiderhuset sommeren 2015.
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