
Opzetinstructie van de proTipi  

1. leg het grondzeil uit  

2. zet de T-grondpennen uit met houten uitzetmal en touwtje 

3. bepaal de plaats van de ingang (liefst tussen zuid en oost) 

4. leg de tent op het grondzeil met de binnenkant beneden 

5. bevestig de D-ringen links en rechts van de ingang aan de grondpennen (de 

grondpennen schuin en geheel in de grond slaan) 

6. bevestig links en rechts van de ingang nog 3 D-ringen aan de grondpennen 

7. neem het RVS-doorvoerstuk en schuif dit in één (schoor)stok(deel) 

8. zet pos. 7. rechtop (bijv. op de uitzetmal) en doe achtereenvolgens om het 

doorvoerstuk: de witte draairingen, de kroon van de tipi en het nylon bandje 

9. sluit de bouwrits een halve meter (zit er nog een touwtje aan de runner?) 

10. trek de capuchon over het doorvoerstuk (nylon bandje moet er nog 1 cm onder 

zitten) 

11. doe de andere schoorstokdelen aan elkaar (gebruik de spin om ze bij elkaar te 

houden) en steek het geheel aan pos. 7 

12. situeer de onderkant van de schoorstok ter plaatse van de houten uitzetmal; fixeer 

de onderkant 

13. maak een A-frame met 2 uitgeschoven luifelstokken en het rubber 

14. leg het RVS-doorvoerstuk in het A-frame 

15. leg de ring met de rode stormlijnen over de bovenkant van het doorvoerstuk  

16. duw de schoorstok omhoog of trek hem omhoog aan de rode stormlijnen (of 

combineer deze manieren) 

17. zet een stormlijn tijdelijk vast aan een grondpen 

18. bevestig nu de rest van de D-ringen aan de grondpennen (bij de lange rits 

eventueel een extra grondpen aanbrengen) 

19. span alle trekbanden voor de helft aan 

20. controleer de stand van de schoorstok (moet op het oog recht staan) 

21. span desgewenst de trekbanden nog iets aan tot de schoorstok recht staat (zet het 

doek niet al te strak want het krimpt als het nat wordt) 

22. zet de slikranden vast met de O-pennen of Tarzan-spijkers  (gebruik bij de ingang 

de n-pennen tegen zere voeten) 

23. klit het kuip-/grondzeil aan het klittenband onderaan het doek 

24. leg de matten op het grondzeil 

25. haak de lamphaak aan de schoorstok 

26. zet luifel en zijschermen op naar believen met gebruik van de uitschuifbare 

luifelstokken en de scheerlijnen met rubbers 

 

Goed verblijf in uw proTipi! 


