
GUIDE FÖR
VUXENSCOUT
-MÄRKE

1.Trä säkerhetsnålen
genom ölringen så att
öppningen pekar bort
från ölringen.

Du behöver: 
·Kapsyl
·Ölring från limsaburk
·Säkerhetsnål
·Tång
·Tjockt läder
·Limpistol
·Brännpenna
·Blyertspenna
·Sax
·Bomullsgarn
·Tjockt band
·Pärlor

2. Placera ölringen med
säkerhetsnålen i kapsylen. Lägg
säkerhetsnålen så långt det går åt
ett håll och börja med att klämma
fast kapsylen i ölringen i den sidan,
se bild. Fortsätt sen klämma ner
kanten runt hela kapsylen. 

3. När kanten man klämt ner
hela kanten på kapsylen med en
tång hålls nu ölringen och
säkerhetsnålen fast. Den här
delen kommer fungera som
baksida på märket.



4. Klipp en ungefär 10 x 8 cm
stor bit av det tjocka lädret.

5. Rita nu konturerna av en
scoutlilja med blyertspenna på
läderbitens släta sida. Se till att

liljan är tillräckligt bred på
mitten av övre delen så att

kapsylen inte syns på baksidan.
En scoutlilja att rita av hittas

enkelt med en googling. 

6. Klipp nu ut scoutliljan
längs de yttre konturerna.

Det behhöver inte bli så exakt
eftersom konturerna sen

bränns in.

7. Värm nu limpistolen och
limma fast kapsylen på

baksidan.



8. Valj den ändan som är
smalast till brännpennan.

Koppla i brännpennan och låt
den bli het. Bränn sen in

konturerna av scoutliljan. Här
gäller det att inte ha bråttom. 

9. Nu är själva märket klart.
Det går att lägga fast som

sådant på din scouthalsduk
eller så kan du ännu pynta

märket med en fjäder i
makramé eller kanske några
pärlor. Tips på det kommer

här under.

10. Här finns en video som berättar
steg för steg hur du gör en fjäder till

ditt märke. 
Makraméfjäder

11. När du gjort din fjäder
knyter du fast den på baksidan

i säkerhetsnålen. 

12. På samma sätt som du
knöt fast fjädern går det
också att lägga fast band
med pärlor om man vill. 

13. Nu är ditt märke helt
klart! Spänn fast det i din
halsduk. Välkommen till

scouterna!

https://youtu.be/p80MQLnscy0

