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Du behøver 6 stenger, hvor diameteren i toppen av stengene er ca. 1-2 cm.
Lengde på stengene: Ca. 220 cm.

Lavvostenger av tre Oppsetting av lavvoduk

Oppsetting av lavvostenger

1. Legg 3 stenger ved siden av hverandre på bakken. Bruk medfølgende hvitt tau og bind 
stengene sammen ved krysshøyde (ca. 180 cm), bruk ca. halvparten av tauet.  Reis 
stengene med diameter på ca. 180 cm på bakken og plasser resterende stenger slik at 
det det dannes en sirkel.

2. For å lage en jevn sirkel kan du bruke medfølgende snor som måler lavvoens radius 
(90 cm). Fest snoren med en plugg/pinne i midten av lavvoen og gå med den andre 
enden av snoren til hver lavvostang for å tilpasse avstanden.

3. Bruk den resterende halvdelen av tauet til å binde alle lavvostengene fast i hverandre. 
Dette må ikke gjøres, men anbefales for at stengene skal stå mer stødig. Hele 
taustykket må enten bindes godt opp, eller klippes av. Pass på at det ikke henger løs 
tauende ned fra stengene.

1. Siden hvor Arctic Lavvo-logoen er brodert er 
yttersiden av lavvoduken, med denne siden skal 
du avslutte oppsettingen. Legg duken rundt 
lavvostengene og fest duken i D-ringene på 
innsiden av lavvoen. 

Lavvostengene skal være slanke og alle 6 må ha omtrent samme tykkelse. Det er viktig 
at alle kvister og grener fjernes, spisse grenrester kan skade teltduken. Vi anbefaler deg 
å barke stengene slik at de tørker lettere. Hvis du nylig har hugget trærne bør du vente 

noen dager med å sette de opp, friske trær vil bøye seg og tørke seg skjev.

2. Fest de 3 båndene ved Arctic Lavvo-logoen i 
tilhørende D-ringer (på yttersiden av lavvoen).

3. Brett splitten til venstre for døren inn i lavvoen 
og fest den på innsiden av duken i tilhørende 
D-ringer 
 
- Det kan hende du må justere stengene underveis i 
oppsettingen, hver stang skal ligge noenlunde mot hver 
«søm» i lavvoduken. For å få en stram og fin lavvo, vil 
diameteren kunne variere noe.

4. Fest duken i bakken med medfølgende plugger.
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Oppsetting av lavvoduk

5. Døra kan holdes åpen ved å feste den til klipsen 
på utsiden av duken (til høyre for døra).

Døra kan også brettes inn og klipses rundt en lavvostang på innsiden.

Dersom dere ønsker å feste en stokk til døra er det fullt mulig. Fest 
de 3 dørklipsene til en stokk, nå kan du enkelt åpne og lukke døra ved 

hjelp av stokken.

Nedpakking

1. Løsne alle plugger

2. Løsne alle bånd fra D-ringene

3. Tørk lavvoen før den brettes og legges i medfølgende pose.

4. Må oppbevares tørt.

Viktig informasjon, vi setter sikkerheten til våre små turvenner høyt:

1. Det må ikke fyres i lavvoen.

2. Lavvoen må ikke klatres på.

3. Hold alltid et øye med barna som bruker lavvoen. 

4. Vi har utviklet lavvoen med tanke på barns sikkerhet, vi har blant annet lagd alle 
bånd så korte som mulig. Pass på at tauet rundt lavvostengene er bundet godt fast, 
ikke la det henge lange snorer fra krysset. Vi gjør oppmerksom på at produktet 
inneholder små deler samt oppbevaringspose(r) med lange snorer som kan utgjøre 
kvelningsfare for små barn. Oppbevar oppbevaringsposen(e) utilgjengelig for små 
barn. Ta alltid en sjekk på at klipsene på lavvoen sitter godt fast før bruk. 

Mål: Høyde til kryss: ca. 140 cm. Ståhøyde: ca 130 cm. Diameter: ca. 180 cm. 

arcticlavvo.no

LYKKE TIL MED DIN 
NYE LAVVO!




