MONTANDO O TIPI...
É muito importante escolher um bom local para acampar. Se possível, escolha um
local ligeiramente mais alto que a área circundante. Toros, raízes e pedras devem ser
removidos. É melhor não acampar directamente debaixo das árvores. Para montar o
tipi, seleccione as três varas mais pesadas para fazer um tripé. Coloque de lado outra
vara forte (vara de elevação) e duas varas leves (varas de controlo de fumo).
Por forma a colocar o tripé em posição, deite-o no chão
(Fig. A), amarre as vares (Fig. B). Deixe alguma corda,
enrole-a em torno das varas três ou quatro vezes e termine
com dois nós (half-hitches). Levante as varas colocando o
tripé tanto quanto possível perto da sua posição final (Fig.
C e D). Depois do tripé estar posicionado, mantenha a corda
na perpendicular ao chão e enterre uma estaca no local
onde a corda toca o chão. Com um pedaço de corda meça
até à vara da porta e até cada uma das varas traseiras do tripé. A distância da
estaca a cada vara traseira (N e S) deverá ser a mesma, mas a distância até à vara
da porta (D) deverá ser mais longa.
Coloque as outras varas de acordo com a Fig. D: 1, 2, 3, 4 e 5 – todas na parte frontal; 6, 7, 8, 9 e 10 em cima
das cinco primeiras, também na parte frontal. Assim teremos dois terços das varas na parte frontal e na saída
de fumo, garantindo o mínimo de irregularidades no pano. Posicione as varas 11, 12, 13 e 14 na parte
traseira, saltando um espaço entre a 13 e a 14, onde se colocará a vara que eleverá o pano, L.
Independentemente do número de varas estas serão agrupadas segundo a mesma metodologia, i.e., com dois
terços das varas na parte frontal.
Após colocarmos a vara 11, enrole a corda em volta de todas as varas já
posicionadas. Isto adiciona robustez à tenda. Leve a corda para fora da área do
tipi, começando na vara S, e caminhe para a esquerda em torno das varas
posicionadas quarto vezes (no sentido dos ponteiros do relógio, ou como dizem os
Índios “com o Sol”), ajustando a corda no ponto de intercepção das varas à
medida que for andando. Após quatro voltas, a corda deverá ser trazida até à vara
N e presa a uma estaca de aproximadamente 90 cm espetada em ângulo (Fig. C P). Se a área não for ventosa, a corda poderá ser somente enrolada em espiral
pela vara N abaixo e atada.
A vara de elevação, L, pode ser deitada em
cima da cobertura ao longo da mesma linha em
que as varas N e S foram medidas (Fig. A). A
vara de elevação pode ser medida ao mesmo
tempo que se mede o tripé. Após atar o pano à
vara, dobre-o sobre si mesmo, por forma que
as extremidades com os olhais fiquem sobre a linha onde se mediu a vara
de elevação. O pano deverá formar um longo triângulo com cerca de 60
cm de comprimento na sua base. Encoste o conjunto no último espaço da
parte traseira. Desenrole o pano de ambos os lados e puxe-o até à frente.
O pano deverá ter folga suficiente para que se possam colocar os pinos
sem dificuldade, começando pelo pino superior. Coloque agora as varas de
controlo de fumo, empurre as outras varas do interior até à posição correcta e coloque as estacas. Ajuste as
varas por forma a remover as rugas no pano.
Estamos disponíveis para todas as questões que possam surgir!
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