POSTUP VÝROBY INDIÁNSKÉ PROUTKOVÉ POSTELE:
Tento výrobek se položí a vypne na dřevěný rám, který si zhotovíš ze smrkové kulatiny až na místě uvnitř
svého obydlí. Jak se vlastně indiánská postel vyrábí?
K jejímu zhotovení potřebuješ asi 80 – 100 rovných syrových lískových nebo vrbových proutků 12 - 15 mm
silných a 600 mm dlouhých. Čím dříve postel vyrobíš, tím lépe pruty vyschnou a nebudou se na táboře prohýbat.
Použiješ-li proutek, který už najdeš suchý a tím je křehký, zaručeně tento praskne během prvních nocí. Naopak
syrové pruty, které postupně vyschnou, jsou pevné a pružné a vydrží roky.
A teď už postup výroby:

Do země zatlučeš dva kolíčky vzdálené od sebe 500 mm a přivážeš k nim první (silnější) postelový prut, na
kterém jsou navázány čtyři páry pevnějších provázků dlouhých asi čtyři metry. Krajní páry jsou vzdáleny od kraje
prutu asi 75 mm a ostatní dva mezi nimi, tedy po 150 mm. Konce párů svaž a každý napni na další čtyři tenké kolíky,
tím vznikne na zemi osnova budoucí postele. Teď už ber jeden proutek za druhým a ze strany jej prostrkávej
osnovou. Mezi každým dalším provléknutím musíš každý pár provázku 2x protočit, aby se ti postel nerozpadla.
Jeden provázek se tedy neustále vine vrchem postele a druhý z páru spodem.

Provázky se provlékáním dalších prutů napínají, proto je třeba čtyři kolíčky na konci čas od času přepíchnout
o kousek blíž. To vysvětluje i původní nesmyslnou délku osnovy - 4 metry, když postel bude nakonec jen
dvoumetrová. Je možné postel plést i na tvrdé zemi, místo kolíčků použiješ nějaká závaží. Po několika založených
prutech je dobré vždy všechny proutky postupně od základního přitlačit k sobě. Když je tvá postel dostatečně dlouhá
a pruty jsou pěkně srovnané jeden vedle druhého, zakončíš své dílo přivázáním osnovy k poslednímu prutu.
To se to bude chrupat !

