mes

kleine bijl

Eis:

Benoem de onderdelen van een mes.
Weet hoe je met een mes moet om
gaan, hoe je een mes moet onderhouden en hoe je het moet vervoeren.

Eis:

Ken alle onderdelen. Weet hoe je met
een kleine bijl moet omgaan. Weten
hoe je een bijl moet onderhouden en
moet vervoeren.

Zakboekje:

-

Zakboekje:

blz. 40-41

Uitvoering:

Een mes is een basisgereedschap bij het
primitief kamperen. Het moet stevig en scherp
zijn.
Voor je je mes gaat gebruiken kijk je of het
lemmet van je mes goed vast zit. Snijd altijd
van je af. Probeer nooit loodrecht in een stuk
hout te snijden, maar snijdt er schuin in. Wil je
goed sturen met je mes, houd dan je duim
tegen de achterkant van het lemet. Je kunt
dan misschien minder kracht uitoefenen,
maar veel beter richting geven aan je mes.
Overhandig een mes altijd ingeklapt of in een
hoes. Dit is tevens de manier om je mes te
vervoeren.
Na gebruik moet je je mes goed schoonmaken
en droog opbergen.
Een mes is geen speelgoed gooi er dus nooit
mee!. Steek een mes ook nooit in het zand,
want dan wordt het bot. Als het mes bot aan
het worden is moet je hem slijpen met een
wetsteentje. Een wetsteentje heeft een ruwe
en een minder ruwe kant. De ruwe kant
gebruik je eerst, dat is het grove slijpwerk en
daarna werk je het af met de minder ruwe
kant. Doe eerst een druppeltje naaimachine
olie op het steentje anders zou het staal te
heet worden bij het slijpen. Slijpen doe je door
het mes onder een hoek van ca 30 graden te
houden en duwend op het steentje van je af te
snijden. Je snijdt dan om beurten de ene en
de andere kant van het lemmet.

Uitvoering:

De onderdelen van een bijl:

Het vervoeren van een bijl doe je als
volgt: houd de kop steeds met "het
scherp" naar voren gericht en de steel
omhoog.

varia

Omgaan met een bijl:

varia

`

-Kijk voordat je de bijl gaat
gebruiken of de kop vast
aan de steel zit.Zit deze los
dan mag je hem NIET gebruiken.
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Waneer je een bijl aan iemand overhandigt, geef je
hem met de steel naar voren aan.
Als je gaat hakken gebruik je
altijd een hakblok, waar je
knielend naast gaat zitten.

Zorg ervoor dat je stevig zit en de ruimte hebt
om te hakken.
Toeschouwers mogen nooit recht voor je of recht
achter je staan en ze moeten minstens 2 meter van je
af staan om geen last van rondvliegende spaanders te
hebben.
Hak in de groeirichting van het hout mee.
Dik hout hak je doormidden door er een
"v"tje in te hakken.

Stop met hakken als je vermoeid raakt.

Als de bijl bramen heeft of bot is moet je deze slijpen.
Dit doe je opdezelfde manier als je en mes slijpt, met
een verschil dat je nu kleine cirkeltjes maakt met de
wetsteen.

varia

Onderhoud van een bijl: Als je een bijl een langere
tijd niet gebruikt moet je de steel insmeren met
lijnolie.Het blad smeer je in met zuurvrije vaseline.
Zit het blad los dan zet je hem nu 2 dagen met het blad
in het water, het hout zet uit en het blad zit weer vast.
Lukt dit niet dan moet je er een spie bijzetten.

