
Praktisk oppgave 2  
 
 
Patruljen skal lage en speiderlovmakramé av utlevert utstyr.  
(Makramé betyr: Kunsten å knytte snorer til bruks- eller pynteformål) 

Krav til oppgaven 
Patruljen skal lage en makramé med alle speiderlovene og tilhørende symbol av utlevert utstyr. 
Kryssfinérplaten skal sages i minst 11 biter. Hver lov skal ha sin egen plate. Hver del skal festes til en 
lang makramé laget med rett eller vridd makraméteknikk. Den må tåle å bli transportert og ha et 
eget oppheng laget slik at lovene er lesbare. Den skal også vise patruljesærpreg, patruljenummer og 
patruljenavn. Oppgaven skal løses på tildelt konkurranseområde og hele patruljen skal være med når 
den skal leveres inn til slutt. 

Utstyr utlevert på posten 
Kryssfinérplate, sisaltau, ark med speiderloven med symboler. 

Hjelpemidler 
På denne posten er det lov å bruke skrivesaker ( bl.a. tynn vannfast tusj), sag, kniv, bormaskin,  bor, 
rasp/fil/pussepapir og målbånd/tommestokk.  Ta med en tom bruskasse eller lignende som kan 
brukes som sagkrakk.  Patruljen har ikke anledning til å låne utstyr av andre. Husk eget 
førstehjelpsutstyr. 

__________________________________________________________________________________ 

Bedømming og levering av oppgaven 
Når dere er ferdig med oppgaven skal hele patruljen gå til målområdet ved Rødt Flagg for avlevering 
av makrameen. Oppgaven må leveres FØR tidssignalet blåses. Patruljen må selv passe tiden. 
__________________________________________________________________________________ 

Tid til disposisjon 
Oppgaven skal leveres innen tidsfrist for praktisk 2 som er oppgitt i programmet.  Ved for sen 
innlevering vil det gradvis trekkes poeng slik at ti minutter forsinket innlevering gir null poeng. 
Oppgaven kan likevel leveres, og poengtrekket kan påklages. 

Poeng                     
Ved bedømming vil følgende bli vektlagt: 

• Makrameen har alle speiderlovene skrevet på.  
• Makrameen har alle symbolene tegnet på.  
• Den må kunne henges opp. 
• Den viser tydelig særpreg. 
• Den er estetisk fin å se på, symmetrisk og / eller tydelig en helhet som gir et godt inntrykk.  
• Alle i patruljen deltar i arbeidet. 
• Alle krav i oppgaven er tatt hensyn til og utført 
• Produktet skal leveres av en samlet patrulje (hele patruljen) ved «Rødt Flagg». 
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1. En speider er åpen for Gud og Hans ord. 

2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre  

3. En speider er hjelpsom og hensynsfull 

4. En speider er en god venn.  

5. En speider er ærlig og pålitelig. 

6. En speider kjenner naturen og verner om den.  

7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 

8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.  

9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 

10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.  

 

     1. Ein speidar er open for Gud og Hans ord.  

     2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre. 

 3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn. 

 4. Ein speidar er ein god ven. 

     5. Ein speidar er ærleg og til å lite på. 

     6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han. 

     7. Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre. 

     8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar. 

     9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv. 

    10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske. 

 

     Lykke til  

 


