Indiánská postel

Indiánská postel
Dobře udělaná postel v indiánském stylu je velmi praktická a užitečná věc.
Hlavní výhodou je, že jste při spánku izolováni od země vrstvou vzduchu, takže i v
deštivém počasí můžete klidně spát.
Indiánskou postelí rozumíme postel zhotovenou z proutků, takový jakoby rošt,
který je položený na rámu z kulatiny. Proutky jsou nejlepší vrbové, zbavené kůry.
Vrbové proutky mají tu vlastnost, že se dají lehce narovnat a i po vyschnutí zůstávají
pružné, čili pokud má člověk trpělivost, může si udělat postel velice pohodlnou. Dalším
materiálem, který lze pro výrobu použít, je líska. Výhodou lísky je, že se vyskytuje v
naší krajině poměrně hojně a není tedy takový problém sehnat potřebné množství
prutů. Nevýhodou je, že lískové pruty po vyschnutí ztrácejí pružnost a může dojít k
lámání.
Výroba
Ke zhotovení postele potřebujeme, jak jsme si již řekli, vrbové nebo lískové
pruty. Tloušťka prutů by měla být maximálně 1-1,5 cm. Pruty širší už nemají takovou
pružnost a spaní na takové posteli není tak pohodlné. Z uvedené tloušťky je patrné,
že budeme potřebovat přibližně tolik prutů, kolik měříme centimetrů. Při sběru prutů si
ale radši vezmeme prutů více.
Při řezání prutů z keře dbáme na to, aby pruty měly co nejméně suků (v místě
suku prut po vyschnutí rád praská).
Když máme pruty nařezané, stanovíme si šíři postele. Doporučuje se 60-70 cm.
Všechny pruty zařízneme na požadovanou délku, přičemž dbáme na to, aby průměr
prutů byl na obou koncích podobný. Při téhle práci se vyplatí pečlivost. Je lepší
vyříznout z dlouhého prutu jen jeden kvalitní, než dva nekvalitní.
Jak je patrné z obrázku, snažíme
se vyřezávat střed dlouhého prutu a to z
toho důvodu, že jeden konec bývá tenký
a druhý, vlivem růstu prutu na keři,
zahnutý.
Máme-li pruty zkráceny na požadovanou
délku, sloupneme z nich kůru. Pokud
děláte postel z lísky, kůru neloupejte.
Oloupané pruty opatrně
narovnejte a svažte do otepi, aby se opět
nekřivily. Rovnání prutů budete muset
provádět několikrát, protože pruty při
vysychání "pracují" a samovolně se křiví. Výhoda vrbových prutů je v tom, že si po
vyschnutí zachovávají svou pružnost a dají se rovnat. To lískové po vyschnutí už
nenarovnáte, čili co zanedbáte na začátku, na tom budete spát až do konce.
Postel můžete dělat jak z prutů čerstvých, tak z vyschlých. Indiáni pruty ještě barvili.
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Když máme připravené pruty, nabízejí
se tři způsoby, jak postel zhotovit. Můžeme
pruty svázat na speciálním indiánském stavu,
který není těžké v jakýchkoliv podmínkách
postavit. Nebo můžeme pruty provrtat na
dvou až třech místech a navléci je na
provázky. Nebo můžete postel posvazovat
třemi až čtyřmi dvojitě vedenými řadami
provázků jdoucími vedle sebe. Tedy vždy
přistrčíme další proutek a uděláme dvojitý
uzel přes nový proutek na všech řadách a
přistrčíme další proutek. Provázky, ať už pro
splétání nebo pro navlékání používejte pevné.
Nejlépe nějako ševcovskou dratev a pokud
možno voskovanou. pokud neseženete
voskovaný provázek, není nic jednoduššího, než celý provázek navoskovat. Například
pečlivé protažení provázku přes vosk svíčky je naprosto dostačující. Navoskovaný
provázek nebude natahovat vlhkost a oddálíme tak jeho zpuchření, případně
plesnivění.
Jak už jsem psal, indiáni pruty barvili. Kromě barvení, zdobili postele ještě
dalšími způsoby, které ale měli kolikrát i praktický význam. Například provlékali mezi
pruty pruh deky, případně jiné látky, aby provázky, kterými je postel svázána, nebyly
tolik namáhané. Někdy postele (a zvláště pak lenošky) "olemovali" pruhem flauše, aby
zamezili, u spletených postelí, vysouvání prutů.
Když je postel hotová, zbývá nám vyrobit rám to je však již záležitost, kterou
budeme řešit společně na táboře, tak držíme palce při výrobě....
A začni včas ať máš postel na které se ti bude dobře spát a ještě lépe snít....
:o)
Ještě si prohlédněte pár obrázků
pro inspiraci a pak s chutí do toho.

Použitá literatura: webové stránky spolku pořádajícího indiánské tábory http://kasiopeja.letnitabor.cz/postel/postel.html
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