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Tillykke med dit Glamping telt  

fra Blue Moose! 

 

Inden du tager på telttur, opfordrer vi til altid at 

tjekke styklisten. Kontroller ligeledes teltet, stænger 

og barduner for fejl og mangler.  

 

Teltpladsen skal være flad, og fri for grene, sten og 

lignende spidse genstande. 

 

Selve teltet skal helst placeres i let forhøjet terræn, 

for at minimere risici for oversvømmelse. Undgå 

desuden teltpladser i nærheden af stærkt blødende 

træer. Slå kun teltet op i sikker afstand fra større 

træer. 

 

STYKLISTE 
1 x bæretaske 3 x a-ramme (til indgange/døre) 

1 x taske m. stang/a-ramme 4 x bardun 6 meter & strammer 

1 x taske m. pløkker 8 x bardun 3,5 meter & strammer 

1 x reparationslappe sæt 13 x bardun 2,5 meter & strammer 

1 x kanvas telt & teltbund 16 x Pløk Ø6mm x 22 cm (til teltbund) 

1 x stang (til telt) 25 x Pløk Ø10mm x 30 cm (til barduner) 

 3 x regnhætte 
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OPSÆTNING AF EMPEROR TELT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tag de mindre pløkker, som teltbunden skal fastgøres 

med. Første pløk fastgøres 45° igennem ringene rundt i 

kanten af teltbunden. Derefter går du diagonalt, og 

trækker i bunden, så den bliver plan, for dernæst 

fastgøre pløk nummer to, osv. indtil alle pløkker er 

banket i jorden. Sikre dig samtidig at pløkkerne er så 

langt nede at man ikke kan snuble over dem. 

 

Pak teltet ud, og læg det med teltbunden nedad. Find 

teltets indgang, og drej i den ønskede retning med.  

1 

2 
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3 

Herefter bindes bardunerne fast i teltet, for enden af 

syningerne igennem hullerne hele vejen rundt. Vær her 

opmærksom på at strammeren er i modsatte ende, 

som skal kunne justeres fra pløkkerne. 
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Hent nu de andre stænger til døre/indgange (a-rammer), 

og gå ind i teltet. Sæt stængerne sammen. Fastgør a-

rammen ved at stikke stifter igennem huller over dørene. 

Støttepunkterne sættes i lommerne i teltbunden. Gå ud af 

teltet og sæt regnhætter på stifter. 

 

4 

Følgende skridt skal udføres af to personer. Nu skal 

stangen anbringes. Tag stængerne og find midten af 

teltet. De to stænger og tværstangen sættes sammen. 

Teltet kan nu med hjælp af den samlede stang rejses. 

5 



 

6 / 11 

 F&H Com A/S 

Døren lukkes via lynlåsen. Herefter fastgøres den længste bardun på stiften over døren. 

Bardunen fastgøres ved at banke den kraftigere pløk i jorden. Herefter monteres de 

resterende barduner, kun let strammet til at starte med. 

 

Vær opmærksom på at alle barduner flugter med linerne i syningerne på teltet. 

Bardunerne indstilles sådan, at afstanden fra strammeren til pløkken er omtrent 50 

cm. Det giver plads til at indstille i begge retninger. Sørg for at teltet står symmetrisk, 

og bardunerne er spændt nogenlunde ens, så trækkraften rundt om teltet er fordelt 

ens. Pløkkerne skal placeres mindst 1 meter fra teltet. 
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Når alle pløkkerne er slået i jorden, tjekkes igen som oven for beskrevet, og 

bardunerne efterspændes. På denne måde, med flugtende syninger, bliver teltet 

oprejst uden folder.  

 

Tip: Hvis døren lader til at være for opstrammet, kan pløkkerne på henholdsvis højre 

og venstre side af døren trækkes op af jorden, og bankes i lidt tættere mod midten 

af døren for at løsne lidt trækkraft. 
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 HVIS DU HAR KØBT ET OVERSEJL

Nu fastgøres de kortere bardunerne til oversejlets sider, og den længere bardun i 

bardunfæster i modsatte side af døren.  

Hullet mod teltet fastgøres på stiften over døren, og oversejlet rejses så ved at opstille 

stangen modsat døren.  

Her bindes den længere bardun fast i toppen af stangen, og monteres med pløk i jorden.  

Derefter monteres en pløk ad gangen, skiftende per side, startende med en af de to pløkker 

tættest på teltdøren. Og derfra i retning mod stangen. Kontroller at stangen står lodret. 

Spænd eller løsn barduner efter behov.  

De to ekstra stænger gør oprejsning af oversejlet fleksibel, da du kan bruge alle tre til at 

lukke mere lys ind i indgangspartiet på vindstille, solrige dage, eller eventuelt bruge to og 

afskærme i en side. 
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 HVORDAN DU PAKKER SAMMEN 

Det er vigtigt at teltet bliver opbevaret tørt, for at undgå skimmel. Teltet skal hænges til tørre 

inden for 24 timer, og du kan hænge den f.eks. på en vaskesnor, lægge den over din bil eller over 

et par stole – det skal blot hæves fra jorden og luftes. 

 

Træk pløkkerne op, og skil stængerne ad, mens 

teltet holdes over jorden, for at undgå skidt. 

Læg teltet fladt på teltbunden. Fold teltbunden 

en gang, hvorved du danner en halvmåne.  

 

Tør eventuel skidt af den øvre side af 

teltbunden. Hvis det på dagen ikke er muligt at 

lade teltbunden tørre med det samme, må du 

gøre det hjemme under tørre forhold. Ved at 

folde er tanken at kun kanvas rører kanvas, og 

kun PVC bund rører PVC bund. 

 

Når den første side er tør vendes det hele, 

så den anden side af halvmånen er øverst, 

og kan tørre. 

 

1 

2 3 
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Når den anden side er tør, foldes det hele ind mod midten. Fold 

igen, og sørg for at det passer i bæretasken på den anden led 

(se illustration punkt 7). 

Nu foldes en gang i den anden retning, og læg nu poser med 

stænger og pløkker etc. i den ene ende.  

at one end. 

Rul teltet sammen. 

 

Spændes med stropperne. 

Altsammen lægges i bæretasken. 

4 

5 

6 

7 
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 VEDLIGEHOLDELSE 

Kanvassen af bomuld skal være 100% tør, før teltet pakkes væk til opbevaring. 

Teltet må aldrig være pakket i tasken, fugtigt, mere end et døgn, da der opstår skimmel og 

pletter.  

Teltet er imprægneret imod vand, skidt og UV-stråler. Efter en sæson bør teltet igen 

imprægneres.  

Tjek dagligt stænger, barduner, pløkker og trækkraften hele vejen rundt, for at undgå 

personskade.  

 

Skimmel og pletter:  

Opbevar 100% tørt.  

ved opstået skimmel kan en blød børste eller svamp benyttes, med let kraft tørres kanvassen 

kun med rent vand.  

ved pletter benyttes udelukkende specielt, passende rengøringsmiddel til kanvassen for ikke at 

beskadige kanvassen. 

Vi anbefaler at kanvassen imprægneres mindst en gang årligt, og at der sprayes de steder hvor 

rengøring har været nødvendig. 

 

 

Nyd Dit Glampingophold! 

 


