Tak pozor. Tahle rukodělka není patlání lepidla na korálky
ani hňácání FIMO hmoty. Jeden z úkolů do Zaplacky kutila
je vyrobit si vlastní nůž. A předem říkáme, že tuhle práci
nezkoušej bez šikovného dospělého. A protože to není vůbec
jednoduché, detailnější popis najdeš na Teepekovi (dej si
tam hledat
“Vyrob si vlastní nůž”).

Vyrob si

vlastní nùž!
Připraveni? Jdeme do toho!
MATERIÁL: plech potřebné tloušťky (cca 2 - 3 mm) • paracord
- 4 mm tlusté nylonového lanko (na jedno držadlo cca 4 m)
NÁŘADÍ: úhlová bruska + řezací kotouč + brusný kotouč
• vrtačka + vrtáky do kovu • pilníky na kov různé
hrubosti • brusný papír (od zrnitosti 400 do 1600)
Nůž je vyroben z pilového kotouče cirkulárky, který má
dostatečnou tvrdost na ostří nože. Rukojeť je vyrobena
navinutím paracordu, který lze v případě nouze z rukojeti odmotat a 4 metry provazu použít v nouzových
situacích. To proto, že skaut má být připraven!

USTUP! Nyní je čas pro zkušeného
dospěláka. Skauting je dobrodružství a je
pro všechny, ale vocamcaď pocamcaď. Dospělák
teď bude muset úhlovou bruskou vyřezat tvar
nahrubo. A aby nedošlo k deformaci materiálu
horkem, je potřeba i průběžně mezi řezy chladit.
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RukODeLka
1. KRESLI! Úplně nazačátku je potřeba

navrhnout vhodný tvar nože. Nakresli
si ho na papír, pak překresli na karton.
Dej si s tím práci, je to krok zásadní.
Až budeš mít nůž na kartonu, vystřihni si
ho a zkus si, zda ti sedí do ruky. Pamatuj,
že čím větší
bude, tím
(o hodně) víc
práce s tím bude.
A nejsi Krokodýl
Dundee.

HLEDEJ! Stejně jako pro sochaře socha již
existuje, jen je třeba ji z kamene osvobodit,
tvůj nůž už je taky na světě - jen je třeba ho najít
a říct mu, že je nožem. Šablonu obkresli fixem
na materiál, ze kterého nůž vyrobíš. Ideální je
nerezová ocel, třeba Elmax. Nám se osvědčilo nůž
vyrobit ze starého pilového kotouče od cirkulárky.
To proto, že už není třeba plech kalit a popouštět
(víc o tom na Teepkovi).
Sehnat kotouč nebude
snadné, ale s trochou
pátrání to jde. Ideální
tloušťka na větší nůž
jsou 3mm, na menší
nože stačí tenčí.
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5. OSTŘI! Nůž je vizitkou

4. BRUŠ! Začíná

dlouhá fáze
broušení. U toho
zvládneš s kamarády probrat,
jak se těšíš na
tábor, stejně jako
zkouknout všechny
videa na youtube profilu Junáka (youtube.com/
czskaut). Ale furt opatrně! Brousit můžeš buď
pilníkem, nebo, pod dohledem dospělého, i elektrickou bruskou. A když už u toho budeš, můžeš
vyvrtat do nože i několik děr, aby byl lehčí.

OPATRUJ! A to nejen nůž, ale i sebe.
Nůž není hračka. A pošli nám
na teepek@teepek.cz
fotku, jak se to
povedlo :)

skauta. A mít vlastně
vyráběný nůž, který má ostří
tlusté 3mm, to by bylo dobré
tak na louskání ořechů.
Ostří se brousí pilníky na
kov. Bude to chvíli trvat,
než na celém úseku nůž
nabrousíme, tak se na to
připravte. Jakmile to bude,
celý nůž je třeba vybrousit
dohladka brusným papírem.
Pozor, ať se neřízneš!

MOTEJ! Nůž
už máš, je jen
potřeba mu udělat
pěkné a pohodlné
držátko. To můžeš
vyrobit třeba ze
4 m paracordu
(tlustý a hodně
pevný provázek).
Vypletení se nám
tu těžko popisuje,
ale na Teepkovi ho
najdeš na videu.
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Tak, to bychom měli. Návod jsme o něco zkrátili,
vypustili jsme popouštění, kalení, impregnaci a hromady
detailů. Nicméně na webu je najdeš. Snad se návod líbí,
a pokud to zkusíte, tak – prosím - opatrně!

Sepsal a nůž vyrobil Tomáš Barták – Tom, zkrátil Vojta
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