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ARKUA
Materiala:
- Egurra
- Soka
- Ganita

1. Metro bateko egur puxka zuku, hil eta
leun bat atxeman.

Pixka bat makurra izaitea kontseilatua
da, xokak ez dezan min egin gezi bat
botatzen duzuelarik.
Egur puxka aski malgua izan behar da.
banbu gazte bat egokia da adibidez.

2. Egurraren makurdura finka ezazue. Egur

puxka guziek beren makurdura naturala
dute.

3. Zuen egurraren bazterrak eta eskuaren
kokapena zehaztu.

Zuen makila erdian harturik, bi marka
egin : bata erditik, zuen egurraren
gainekalderuntz joanez 6 zentimetrotara
eta bestea egurraren azpikalderuntz
joanez 6 zentimetrotara. (ikus
marrazkia).
4. Bazterrak garbitu.

Ganita bat harturik, arkuaren muturrak
garbitu eta finago bilakarazi zuen
ganitarekin.
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5. Zuen arkuko hozkak egin.

Arkuko bi muturretan, ilargi formako
hozkak egin ganitarekin. Bazterretatik
joanik, 2,5 zentimetrotik 5
zentrimetotara kokatuko dituzue.

6. Soka bat hauta.

Soka elastikorik ez erabili.
-

Nylon

-

Arrantzako soka

-

Kalamuzko soka

7. Sokak lotu.

Korapilo tinkoak egin arkuko
hozketan sartuz. Kasu ! sokak arkua
baino laburragoa izan beharko du.

8. Arkua estiratu.

Arkua pausa ezazue arbol batean.
Emeki emeki, soka tira ezazue,
arkuko bi muturrak estiratzen direla
segurtatuz.
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GEZIAK
EGURREZ
Materiala:
- Makila
- Harria
- Ganita
- Soka
- Lumak
Eginmoldea:

1. Makila hauta.

Makilak zuzena izan beharko du. Gezi
bakoitzak arkuaren erdiaren
luzetasuna ukan beharko du.

2. Gezia moldatu.

Zuen egurra landu behar duzue,
geziaren zirkunferentzia lisoa izan
dadin. Ez ahantz hozka ttipi baten
egitea, arkuko soka kokatzeko.

3. Geziaren punta xorroxtu.

Punta aski xorrotx bat egizue ganita
batekin. Ondotik, gogor ezazue, su
batekin berotuz emeki emeki.
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4. Gezien puntak sortu.

Metalez, harriz, berinez edo hezurrez
egin dezakezue. Ondotik geziaren
puntan lotuko duzue soka batekin.

5. Lumak gehitu.

Zuen geziaren beste muturrean lumak
kolatu. Honek geziaren hegalaldia
hobetuko du.
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XORIEN ETXOLA
Materiala:
- Egur taulak
- Iltzeak
- Marteilua
- Xega
Eginmoldea:
1. Zuen egur taula motz zati
desberdinetan.

Azpi honetan zuen etxolako
alde desberdinen tamainak
badituzue. Tamaina horiek
kondutan harturik alde
bakotxa motz luzetasuna
horietan.

2. Alde guziak bata besteari
lotu.

Iltzeak harturik eskutan,
etxolaren alde guziak lotu,
irudi honetan bezala.
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XORIEI JATERA EMATEKO ETXOLA
Materiala:
- Egurraren kolatzeko kola
- Arkatza
- Egurra
- Karrakatzeko papera
- Xega
- Erregela
- Abisen itzultzekoa (tournevis)
- Abisak
- Abisatzekoa
- Tindua eta pintzela

Eginmoldea:

1. Etxolaren alde desberdinak moztu.

Modeloan duzuen bezela, zuen egur puxkan
tamaina bereko egur zatiak arkatzez marraz
itzazue. Ondotik xegarekin moztuko dituzue.
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2. Zati bakoitza lotu.

Kola eta abisekin zuen etxolaren alde guziak lotuko dituzue. Modeloan ageri
den bezela:
-

Lehenik A, B eta C aldeak kolatu.

-

Ondotik, D aldea kolatuko duzue.

-

E aldea kola eta abisa ezazue (teilatua)

-

Etxolaren aitzineko aldean, F zati kolatu eta abisatu.

3. Azkenik, etxola tindatu, babesteko.
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HARRI JAURTIKITZAILEA
Materiala:
- Egurra
- Ganita
- Elastikoa
- Aixturrak

Eginmoldea:
1. Egurra hauta ezazue. Y forma ukanen duen egur bat hauta ezazue. Egurrak

zukua izan beharko du ahalez eta 15-20 zentimetroko luzera. Largotasunaren
aldetik, 3-5 zentimetrokoa izan beharko da.
2. Zuen egurra zuka ezazue. Zuen egurra hezea baldin bada,

egurra oihal baten
barnean ezarririk, zuen mikro-uhin barnean sar ezazue eta zuka ezazue 30
segunduz. Ziztu gisako zerbait entzuten baduzue, honek erran nahi du egurra
oraindik hezea dela, ondorioz berriz bero ezazue 30 segunduz, ziztu hori
desagertu arte.

3. Hozkak egin. Egur zatiko alde bakoitzean, ganita harturik hozkak egin. Honetan

baituzue elastikoa lotuko. Hobekienik, gainekaldetik 2 zentimetrotara izan beharko
dute hozkek.
4. Zuen elastikoa moztu. Zuek hauta zuen elastikoaren luzetasuna. Elastikoa
laburra baldin bada, zuen jaurtikitzea azkarragoa izanen da. Elastikoaren
luzetasuna finkatu ondoren, erditik motz ezazue biek ber luzetasuna ukan
dezaten.
5. Egur zatiko hozka bakoitzan soka lotu.
6. Larruzko zati errektangelu bat motz ezazue. 10 zentimetroko luzetasuna duen eta

5zentimetroko largotasuna duen, larruzko zati errektangelu bat moztu.
7. Larru zati honen bi aldeetan, artekak moztu (zilo modukoak). Larruzko zatitik
0,5-1 zentimetrotan izan beharko dute.
8. Zuen jaurtikitzaileko sokei lotu. Horretarako hari bat hartu eta artera bati lotu

azkarki. Ber gauza egin ezazue beste hariarekin.
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BARATZEKO KARRATUAK
Materiala:
- Egur taulak
- Abisak
- Abisatzeko tresna
- Xega

Eginmoldea:
1. Lehenik zuen baratzearen kokapena hauta ezazue.
2. Ondotik, zuen egur taulak hautatu eta mozten hasi. Horretarako, metro 1eko bi

taula moztuko dituzue. Ondotik, metro 1eko eta 3 zentimetroko beste bi taulak
moztuko dituzue. (3zentimetro horiek baliagarriak izanen zaizkigu, egurrak bata
besteari lotzeko.
3. Taulak bata besteari lotzen hasi, alderdi bakoitz hiru zilo eginez abisen

ezartzeko.
4. Karratua prest dugu, ondorioz, zolan pausatua izan ondoan, plastikozko baxa
bat hartuko duzue, kutxaren barnean ezarriko eta moztuko. Baina kasu, baso

horrek egurrezko karratu osoko bazterrak tapatu beharko ditu edo bederen
3/4tara.
5. Zuen baratzea has dezakezue.
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ARRAINTZAKO KANA
Materiala:
- Banbua
- Haria
- Aixturrak
- Ganita
- Amua
- Plomua
- Tapa
Eginmoldea:

1. Banbua atxeman.

Lehenik 3metro luzetasuneko eta
2,5zentimetroko diametroa duen banbua
atzeman,

2. Banbua garbi ezazue.

Ganita batekin lagundurik, hosto eta
halakoak ken, egurra ahal bezain leuna
izan dadin.
3. Ondotik, banbuko juntarte bat hautatu eta,

eta xega harturik juntarte azpi hortan
moztu banbua (hetsia izan behar da).
4. Banbua zukatzen utzi.

Soka bat loturik, zuen etxeko leku batetan
zintzilika ezazue, zuka dadin. Bero, zuku
eta Eguzkirik ez den leku batean ezar
ezazue zukatzen.
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5. Haria lotu.

Zuen eskua ezarriko duzuen tokiaren
gainean. Hari hori, banbu guziaren
luzetasun osoan tira ezazue, punta arte.
Puntara iritsia eta, haria ongi lotua
izan dadin, ingura ezazue puntan beste
soka batekin lotuz. Kasu ! ez ezazuela
tinkiegi egin ere. Hari horrek banbuaren
ber tamaina ukan beharko du eta 60
zentrimetro gehitu beharko zitzaizkio.
6. Amua, tapa eta plomuak lotu.

Soka horren puntan, amua lot ezazue,
tapa eta plomuarekin.
7. Zuen arrantzako kana prest duzue !
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BULTZAGAILUA
Materiala:
- Adar 1
- Ganita

-

Eginmoldea:
1. Adarra atzeman.

Lehenik 50 zentimetroko eta 2-3 zentimetroko diametroa duen adar zuzen bat
atzeman. Adar horrek 20-25°ko adarkadura bat ukan beharko du.
Adarkadura hori krako bezela erabiliko duzue.
2. Adarra garbitu.

Adar hori garbi ezazue ganita batekin ahal bezain leuna izan dadin.
3. Adar horrek zuen besoaren luzetasuna ukan beharko du.
4. Hozka landu.

Hozkak laburra izan beharko du, makila ahal bezain ongi batatzeko.
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BULTZAGAILUKO MAKILA
Materiala:
- Egurra
- Ganita
- Haria
- Luma 1

Eginmoldea:
1. 2 metroko banbu edo hurrondo adar bat atxeman. Adarrak ahal bezain
zuzena eta erregularra izan beharko du. Honen diametroak 1,5
zentimetrokoa izan beharko du gutti gora behera.
2. Adarra garbitu. Hurrondo adar bat hartzen baduzue, garbi ezazue ahal
bezain leuna izan dadin eta zukatzen utzi.
3. Punta prestatu. Honen punta modu desberdinetan egina izan daiteke:
hezurrez, orein baten adarrarekin edo egur gogor batekin. Honen lotzeko
hari batekin egin daiteke edo kolarekin.
4. Hozka prestatu. Egurraren beste puntan hozka prestatu. Honekin duzue zuen
makila bultzaigailuari lotua atxikiko. Banbua hautatu baduzue, korapiloa
den lekutik 2 zentimetrotara hozka egizue. Zilo honen azkartzeko hariz
ingura ezazuze korapiloa arte.
5. Oreka landu. Zuen makila orekatxua izan dadin, lumekin ingura ezazue.
Luma bat bitan mozturik, lotu hari batekin.
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PALETAZKO ETXOLA
Materiala:
- 5 Paleta
- Tindua
- Pintzela
- Iltzeak
- Abisatzeko
- 2 Gontz
- 6 egur puxka (5cm largotasun 10cm
luzetasun)

Eginmoldea:
1. Paletak tindatu. 5 paletak hartu eta nahi duzuen kolorean tindatu. Kasu

honetan, 4 paleta urdinez tindatuak izan dira eta teilatuko bostgarren paleta
berdez.
2. Estruktura muntatu. Zuen lau paleta urdinak lurrean ezar. Bat erabiliko

duzue zolaren egiteko. Honetan, bi bazterretan, paletak lotu iltze lodi eta
luzeekin. Ondotik, gibeleko partea lotzen duzue.
3. Teilatuaren sorrera. Horretarako, paleta desmuntatuko duzue, bi partetan

izan dadin. Bi parteak banatu eta, etxolako bi bazterretan, gainekaldean
alde bakoitz hiru egur puxka lotuko dituzue (irudian bezala). Egur puxka
horiek lotu ondoan, zuen paleta erdia hartu eta hiru egur puxkei lotu
iltzeekin.
4. Ondotik, teilatuaren bigarren partearekin ber gauza eginen duzue.
5. Gontzekin lotu. Bukatzeko, teilatua ahal bezain ongi lotua izan dadin; bi

gontz lotuko dituzue. Hots, bata teilatuaren aitzineko aldean, gaineko
partean (bi paletak bata besteari lotuak izan daitezen) eta berdin gibeleko
partean.
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PALETAZ EGINIKO KADERA
Materiala:
- 3 Paleta
- Kola
- Xega

Eginmoldea:

1. Lehenik zuen lehen paleta hartuko
duzue eta zolan ezarriko.
2. Bigarren paleta moztu. Lehen
paletaren gainean pausatuko duzue eta
moztuko.
Horretarako, bigarren paleta honetako
zentroko egurra moztuko duzue.
Honetan, eskuinaldeko, ezkeraldeko eta
gibeleko bazterretan diren egur lamak
atxikiz. Horiek erabiliko baitituzue
besoen eta bizkarraren pausatzeko.
Ikus ezazue azpiko irudian, marra
gorrien heinean motz ezazue paleta.

PALETA NOLA MOZTU?
Marra gorriak diren lekuetan.

3. Hirugarren paleta moztu. Hirugarren
paleta pausatuko duzu bi paleten
gainean eta aitzineko etapan egin
duzuen bezala, ber gauza eginen duzue
hirugarren honekin.
4. Denak bata bestearekin gainean
direlarik, kola azkarra ezar ezazue
haien artean lotuak izan daitezen, eta
iltze batzuekin lotu ere bai.
5. Zuen jarlekua egina duzue !
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TRAMPLIN
Materiala
-

4eskuaira
Putra luzeak
Taula luzeak
Iltze
Abisatzekoa

Eginmoldea

1. Putrak moztu. 60 zentimetrotan bi putra moztu. Zuen jauziaren zangoak izanen
dira.
2. Jauziaren eraikuntza hasi. Beste bi putra moztu 120 zentimetro luzetasunetan.
3. Jauziko taulak prestatu. 60 zentimetroko 6 taula moztu.
4. Zangoen arteko egurra prestatu. Zangoen artean putra bat jarriko duzue.
Horretarako, 60 zentimetroko beste putra bat moztu.
5. Putra zangoei lotu. Zangoen erdian izanen denez, putra koka ezazue eta
eskuaira batekin lotu.
6. 120 zentimetroko putrei taulak lotu. 120 zentimetroko putrak harturik, 60
zentimetroko taulak lotu banan bana hauei.
7. Zangoei lotu. Ondotik, hau guzia zangoei lotuko duzue.
8. Zuen jauzia azkartzeko, zangoetatik “patarrerarino” doazen bi putra ttipi
lotuko dituzue alde bakoitz.
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