
Sjekk ut våre lærerike videoer på YouTube

Vi anbefaler at du blir kjent med den nye
hengekøya di før du drar på overnattingstur 

for første gang

DRAUMR +
STROPPER



1 Finn en egnet leirplass Opphengsstropper og retning på hengekøya

Hvordan feste spennene

Fest stroppen rundt treet ved 
å tre enden gjennom løkka. 
Stram til!

Draumr har smarte fargekoder. 
Når du ligger i hengekøya er 
grønn til høyre og rød til venstre. 

Vær oppmerksom på bakken under hengekøya og trærne du skal 
henge fra. Unngå å henge over skarpe steiner og vekster, og bruk 
alltid friske og solide trær!

Stålspenna skal tres gjennom den sorte firkanten fra undersiden, 
og spissen skal peke mot treet som vist på grønn og rød hempe.

Tarp 3 m - 5 m

Draumr 2,5 m - 5 m

1,5 - 2 m



max 1 m

0˚

Justering av opphengsstroppene Innsetting av liggeunderlag

Anbefalt høyde Anbefalte vinkler

For å stramme: Trekk stroppen 
mot treet. 

For å løsne: Trekk den røde/
grønne hempa mot hengekøya.

Blås opp liggeunderlaget. Har du 
et liggeunderlag fra Amok, bruker 
du pumpeposen som følger med. 

Legg liggeunderlaget på inn-
siden av lomma før du lukker 
glidelåsen. NB! Draumr UL har 
ikke glidelås.

Hengekøya må ikke komme i 
kontakt med bakken når du setter 
deg inn. Se opp for skarpe gjen-
stander som kan skade stoffet. 

Du bør henge omtrent 70 -100 cm 
over bakken. Hengekøya vil sige 
litt når du setter deg ned i den! 

Mønesnora på toppen av 
hengekøya skal være i vater, og 
stroppene bør ha en vinkel på 
mellom 20 og 40°.

Stroppene må ikke ha lik lengde 
eller være symmetriske. Den ene 
stroppen kan være lengre eller 
festes høyere ved behov. 



Justering av hengekøya

Hvordan sette seg inn - alternativ 1

Sett deg forsiktig ned i hengekøya
for å teste oppheng og avstand 
til bakken. Sikkerhet først!

Tilpass høyden ved å heve eller 
senke opphengsstroppene rundt 
trærne eller justere lengden. 

Unngå å stramme stroppene 
for mye. 

Flytt hengekøya sidelengs 
for å tilpasse deg terrenget. 

Stå på siden av hengekøya og 
ta tak bakerst i sidepanelet på 
begge sider.

Skyv hengekøya ned og under 
deg. Sett deg i midten av køya. 

Bruk sidepanelene aktivt! Du 
kan også holde deg i mønesnora.
Len deg tilbake og løft føttene 
på innsiden. 

Finn balansepunktet ditt.



Hvordan sette seg inn - alternativ 2

Finn balansen i hengekøya

Stå foran hengekøya. Ta tak i 
sidepanelene og skyv henge-
køya framover mellom beina. 

Skyv hengekøya ned og under 
deg. Sett deg i midten av køya. 

Bruk sidepanelene aktivt! 
Du kan også holde deg i møne-
snora. Len deg tilbake og løft 
føttene på innsiden.  

Finn balansepunktet ditt.

Bruk sidepanelene og mønesnora 
til å justere posisjonen din. Løft 
kroppen litt for å flytte deg fram-
over og bakover.

Det er akkurat som å lære å 
sykle - du finner balansen med 
litt trening. 

Å ligge flatt er ikke det samme 
som å ligge i vater. Unngå å skli 
ned mot fotenden ved å finne 
riktig balansepunkt. 

Pass på at du ligger både flatt
og i vater før du sovner. En 
vanlig feil er å ligge for nærme 
fotenden.



Stolmodus

Bruk av aluminiumstenger eller pinner

Flytt deg litt mot hodeenden. 
Dra ett eller begge bein mot deg
og trekk i knestroppene
- en side om gangen!

Ta tak i panelet med den ene 
hånden og løft det oppover. 
Trekk samtidig den løse stroppen 
ned med den andre hånden. 

Unngå å lene deg tilbake når 
du skal stramme ryggstroppene. 

Sitt oppreist og 
stram én stropp om gangen.

Lommene i hode- og fotenden er for aluminiumsstenger eller pinner 
som skal bidra til å heve myggnettet. 

Sett inn stanga eller pinnen i fot-
enden mens du sitter i hengekøya. 
Gjør det enklere ved å trekke 
fotenden mot deg. 

Hvis stanga ikke passer perfekt, 
kan du bøye den litt i hver ende. 
Pass på - ikke bøy i midtleddet!



Myggnettet

Tips for å holde varmen

Ved å trekke fotenden mot deg 
blir det lettere å åpne og lukke 
myggnettet. 

Myggnettet har tre glidere som 
gjør det mulig å lage åpninger der 
du ønsker. 

Mønesnora har en skyvelomme 
for oppbevaring av småting. 
I lomma ligger det en elastisk 
snor som kan strammes og 
slakkes. 

Fest den elastiske snora i hode-
enden. Stram snora for å løfte 
myggnettet. 

Rent og tørt ullundertøy og en 
flaske med varmt vann vil hjelpe 
deg med å holde varmen.

Sørg for å få litt varme i kroppen 
før du legger deg! 

Er du en glamper? Bruk et 
reinskinn eller en sauefell i
hengekøya. 

Et tynt skumunderlag i tillegg til 
det oppblåsbare liggeunderlaget 
vil gi ekstra isolasjon. 



Andre nyttige tips

Fest pakkposen med klipsen på 
innsiden av hengekøya for ekstra 
oppbevaringsplass. 

Fest en lengre snor på glideren 
for å gjøre det enklere å åpne og 
lukke myggnettet ved fotenden. 

For å gjøre det enklere å komme 
inn i soveposen, kan du åpne den 
helt opp før du setter deg i henge-
køya. 

Ved å plassere ryggsekken i 
nærheten av hodeenden, kan 
du nå den mens du ligger i 
hengekøya. 

Det kan være enklere å sette seg 
inn i hengekøya hvis du strammer 
knestroppene litt først.

Du kan bruke rygg- og knestropp-
ene for å justere liggestillingen. 
Stroppene er ikke laget kun for 
stolmodus.

På eldre modeller uten drypp-
stoppere vil poseklemmer hindre 
at vann renner nedover stroppene 
og inn i hengekøya. 

Oppheng tarp: Venstre bilde 
fungerer fint ved normale vær-
forhold. Ved sterk vind, anbefaler 
vi oppheng som vist til høyre. 



Et par vanlige feil

Vær forberedt! Ta alltid med repara-
sjonssettet som følger med ligge-
underlaget. Noen ekstra reserve-
deler kan også være kjekt å ha. 

Kveil bardunene til tarpen i 
åttetallssløyfer for å unngå 
knuter. Fest borrelåsen. 

Unngå å tråkke i fotenden når du 
går inn og ut av hengekøya. 
Aluminiumstangen kan knekke 
og stoffet kan revne. 

Ikke heng for høyt! Hengekøya 
blir vanskeligere å komme inn i, 
og det er vondt å falle ut. 


