#2 Fold en kop
Glemt din kop eller mug derhjemme - ingen grund til panik!
Formål:

Spejdernes motto er “Vær beredt”. Det er altid praktisk at kunne klare sig med de
ting man nu lige har til rådighed. Her gælder det en snarrådig måde at skaffe sig
en kop eller beholder til en bid mad hvis bare man har et stykke rent papir.

Materialer:

● Rent papir, A4, gerne kraftigt tegnepapir
● Lommebog: Gnisten eller Flammen

Sådan gør du:
●
●
●
●

Fold som vist og klip papiret kvadratisk
Fold kruset ved at følge anvisningerne
Test at kruset faktisk virker og kan holde vand
Hvis du har et sted hvor du må tænde et lille bål
kan du prøve om du kan lave en kop te.

Varighed: ca. 15-45 min
Velegnet for (gren/alder): Mikro og Mini har løst
opgaven hvis koppen kan holde vand tæt i 10 min. Junior hvis det lykkes at lave
varm vand til te. Trop når der kan bydes på et kogt æg.
Tips/ Link:
● https://dds.dk/sites/default/files/2017-03/Gnisten.pdf - side 30
● https://dds.dk/sites/default/files/2017-03/Flammen.pdf - side 41
Man kan man koge vand i sin papir kop ved at sætte den forsigtigt ned i et
glødebål. Det kræver lidt øvelse. Samt en helt fuld kop ikke at brænde papiret af.
Husk at du kun må tænde bål på en bålplads og kun efter aftale med en voksen.
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Har du adgang til et stort stykke papir (ca. A3) kan man folde en lille gryde som det
kan være lidt lettere at koge et æg i.

Test at din gryde er vandtæt. Det er lettere at fylde vand i hvis du klipper lidt af
spidsen før du puster gryden op i trin 15. Måsk de skal have en reserve gryde klar!
Er du rigtig sej og har lov at lave bål i haven kan du prøve at koge et æg i sådan en
papir gryde. Put ægget i det kolde vand og lad det varme med op i vandet. Vandet
skal koge i mindst 5 min før ægget er spiseklar - ca. 10 min for et hårdkogt æg.
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