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Opsætning og nedtagning af Pop-op telt.  

Opsætning:  

Tag teltet ud af posen. Hold i den 

grønne strop i hjørnet. Fjern strop-

pen omkring teltet og slip teltet fri! 

Sæt teltet pænt på jorden.  

 

Fold det pænere ud 

Få de øverste buer på plads og fast-

gør hjørnerne så de er stramme. 

Sæt pløkke i hjørner og barduner.   

Så er du klar.  
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Nedtagning:  

Tag op alle bardunpløkke og få styr på bardunerne. Lad pløkkene i de 4 telthjør-

ner være lidt endnu. Frigør de 4 øvre oversejl med de i alt 8 lynlåse. 

Fjern nu pløkken fra hjørnet med den orange 

indvendige strop.  

Træk/skub 

så dette 

telthjørne 

over mod 

det mod-

satte telt-

hjørne hvor 

der er en 

grøn strop. 

Træk i stroppen så teltsiden følger  med over og 

ind. Teltet ligner nu en åben bog med orange hjørne midt i. 

Fjern pløkken til højre for dig. Tag højre side af teltet og ’luk bogen’.  

Lad teltet falde 

på jorden med de 

gule  topsejl ne-

derst. Fjern de 

sidste to pløkke.  

      Sådan! 

 

Foldning af teltet. 

Stil dig modsat de orange striber og løft op 

i teltet så de orange striber er væk fra dig 

og de gule topsejl er ind mod dig og nedad. 

Tag fat med en  hånd ved hver af de gule 

topsejl. 

Tag godt fat om alle stængerne. 
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Fold nu fremad og ned mod jorden. 

Hold stadig godt fat om alle stænger. 

Klem de to gule topsejl mod hinanden 

og væk fra dig indtil de kommer forbi 

de orange mærker.  

Der hvor du holder fast skal frem 

over den modsatte kant så teltet nu 

ligger i tre cirkler på jorden.  

Huskeregel: Det er et frækt telt af hankøn! 

Sæt knæene på de orange mærker så teltet 

holder formen og du har hænderne fri.  

Idet du holder på formerne med 

knæene tager du fat i cirklen til 

højre for dig. Løft op og over knæet 

og ind på cirklen foran dig. 

Gentag 

opera-

tionen 

med den venstre 

cirkel, idet du sørger 

for at holde det hele 

under kontrol med 

din vægt på dine 

knæ.   
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Teltet er nu samlet til en enkelt cirkel.  

Baks lidt med det så de tre cirkler får samme størrelse.  

 

 

Lokaliser det 

 gule bindebånd.  

 

Bind det rundt  

om teltet og stram 

det op.   

  

 

           Tilføj bindebånd nummer to. 

Find posen frem og put teltet i. 

 

 

 

 

 

 

Få styr på løsdele og luk lynlåsen.      FÆRDIG!!!! 


