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Het maken van en het zorgen voor touw

Van brandnetels koord maken.
1. Zoek lange brandnetels. En snij de stengel vlak boven de grond af. 
( brand netels die een rode kleur hebben aan de stengel zijn het beste )
2. Verwijder hierna alle bladeren van de stengel. ( best met een handschoen )
3. Verpletter de stengel van de brandnetel zodat de vezels los van het merg komen.
Je kunt ze op een steen verpletteren door er met een andere steen op te slaan of door met uw mes 
erover te drukken.
let wel dat u de vezels niet kwetst.
4. Als u de vezels los van de merg gemaakt hebt kunt u ze van elkaar scheiden. 
Dit door de stengel te breken en de vezels voorzichtig van de merg te verwijderen. 
U kunt de vezels nu direct gebruiken om er iets mee vast te binden. 
Als u touw van deze vezels wilt maken is het verstandig deze te laten drogen alvorens met de vol
gende stap verder te gaan.
Als het touw gedroogd is, krimpt het enorm!

Brandnetel moet u twijnen ( lager deze pagina ).

Touw van sparren wortels:
Sparrenwortels zijn ideaal om te gebruiken als bindmateriaal om je onderkomen mee te maken.
Je kunt de normale basisknopen hiervoor goed gebruiken.

De wortels van een spar zijn flexibel, erg sterk en ze liggen vlak onder de aardoppervlakte.
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Ze zijn direct te gebruiken als touw alleen moet u ( voor goed gebruik ) de bast afdoen ( zie foto 
hieronder ).
 Zoek ze op vlakbij de stam van een sparrenboom.
Volg de wortels zo ver je kunt en begeleid te wortel terwijl je hem voorzichtig uit de grond trekt. 
Sparrenwortels zijn ideaal om te gebruiken als bindmateriaal om je onderkomen mee te maken. 
Je kunt de normale basisknopen hiervoor goed gebruiken ( Zie hieronder ).

Zelfs de dikkere wortels zijn te gebruiken voor eventueel shelter bouwen.

Touw van wilgenbast:
Wilgenbast is uitermate geschikt om iets mee vast te binden, het is sterk en flexibel en je kan de s
tandaard knopen gebruiken.

1. Gebruik hiervoor alleen levend hout. 
2. Zoek een mooi rechts stuk vers wilgenhout zonder al teveel knopen ( knoesten ).
3. Maak een snede over de gehele lengte van de stam of tak van een wilgenboom die je wilt gaan 
gebruiken.
4. Snijdt de wilgenbast onder aan de stam of tak overdwars door.
5. Steek je nagel of mespunt langs de verticale  insneden zodat de bast loskomt van de stam of 
tak, steek vervolgens je duim tussen de bast en de stam.
6. Ga nu met de duim nog tussen de bast en de stam omhoog zodat de bast over de gehele lengte 
loskomt.

7. Trek nu de bast van de stam af.
8. Je kunt de bast nu gebruiken om er iets mee vast te binden, je kunt hiervoor de basisknopen ge
bruiken.
Als u mooie koord wilt moet u de buitenschors eraf halen. Dat maakt het geheel dunner en 
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soepeler om mee te werken.
Dit kunt u doen door uw mes gekanteld op een blok hout te vast te houden. Hier trekt u de bast 
onderdoor.
De truk is natuurlijk dat het mes juist de schors weg snijdt als u trekt aan de bast.

Tips:
Nog beter is het als u de wilg gaat twijnen, dan word de koord nog sterker.
De bast afdoen van een boom werkt het beste in het voorjaar als de sapstroom op gang komt. 
Op de foto hieronder ziet u eerst wilgenkoord, daarnaast ziet u brandnetel touw.

Ook klim planten kunt u gebruiken als een snelle koord.
U moet wel natuurlijk alle bladeren van de stengel verwijderen.

Braam:
Ook braam kunt u gebruiken al koord. Met een schuin afgesneden tak verwijdert u de doorns.
Nu moet u de braam splijten. dit kunt u doen met de hulp van de schuin afgesneden tak. 
Na het splijten verwijdert u de zachte binnen kant, ook dit kan weer met de tak gedaan worden.
Dan haalt u de braam over een boompje/dikke vaststaande tak kan ook. Zo maakt u hem flexibel.
Hierna is hij bruikbaar om verbindingen te maken.
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Koord maken van een plastieken fles:
Ja, van een plastieken fles kunt u ook koord maken.
U kijkt voor een stonk van een klein boompje. 
U zaagt dit eerst verticaal in ( +- 2cm ) Foto 1 hieronder.
Dan maakt u een horizontale inkeping ( Foto 2 hier onder )

Met uw mes battont u nu de inkepingen Zoals 
op het boven aanzicht hieronder: 
Dan snijdt u een klein dun stukje in de pvc fles.
Het eerste stukje hout doet u weg en hier slaat u uw mes licht in vast.

Dan geleidt u de pvc door de gemaakte gleuven ( zoals u hier onder ziet ).
Als u nu aan de pvc trekt krijgt u een dunne pvc koord.

Hetzelfde kunt u doen met twee schroeven, een paar sluitringen en een scheermes of een 
stanleymes.

Het vlechten van touw: bron ( SAS Survival )

Al twijnend koord maken:
( Zie Video lager op de pagina )
U neemt de vezels samen en draait ze ( iedere kant tegenovergesteld draaien ).
Tot ze in het midden een kink vormen.
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Aan deze kink houdt u uw koord nu vast. Let op dat u deze kink niet juist in het midden maakt, 
want deze plek gaat ( als u touw toevoegd ) een zwakke plek worden. 
U werkt van u weg. 
Dan draait u 1 bundel van u af ( de bundel die het verst van u af is ).
Dan pakt u de tweede bussel en haalt deze onder door naar de voorgrond en draait u deze van u 
af. Iedere keer ziet u een stukje koord vormen Schuift uw hand op ( die hand wat de kink 
vasthield ). 
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Koord toevoegen:

In deze korte video ziet u de bovenstaande techniek. 
Ik gebruik hier wel parakoord, wat iets duidelijker is om aan te leren dan natuurlijke vezels.
Een andere techniek is het rollen op uw dij ( of een vlakke ondergrond ):

1 - Neem een aantal vezels en vouw ze middendoor. 
2 - Draai de vezels nu in elkaar, doe dit door ze bij het dubbelgevouwen 
gedeelte vast te houden en ze met uw hand over uw 
broek heen te wrijven. Doe dit in één richting.   
3 -  Doe dit over de hele lengte van de vezels en als u ziet dat 
de vezels dunner worden voegt u er weer een aantal vezels aan toe
en gaat u verder met het ineen draaien. Er vormt zich zo een dun touw.
4 - U kunt dit touw zo lang maken als u zelf wilt. 

Als u een dikker touw wilt maken vlecht u drie van deze dunnere touwtjes in elkaar.
Herhaal dit proces tot u een touw heeft met de gewenste dikte en of sterkte. 

Biezen,     zeggen     en     gras:

Neem de langste stukken, ook dit kunt u gebruiken als touw.
U kunt het twijnen zoals hier boven maar u kunt ook groter denken.

Als u eenmaal het twijnen onder de knie hebt kunt u van zeer vezels planten maken.
Ik vond onlangs deze plant. Ergens iets aangeplant, Maar zeer goed voor koord te maken.
Hier ziet u de getwijnde koord en de binnenste van het blad ( ijzer sterk en goed om te naaien ).

Verzorging van het touw.
Uw touw is heel belangrijk, behandel het dan ook zo! 
Als het nat word, laat het dan niet aan het vuur drogen. 
Sleep het niet zomaar over de grond, hierdoor worden de vezels beschadigt. 
Modder en zand altijd afwrijven, dit schuurt!
Gebruik je touw waarvoor het dient... een dun touw dient niet om 100 kilo te dragen. 
Hou het ( als het kan ) uit sterk zonlicht.
Bescherm het tegen knaagdieren ( en insecten zoals mieren ). Zorg dat er geen knopen in zitten. 
Scherpe hoeken en randen kunnen insnijden in de koord.

Het kiezen van touw:
Kies de soort, de dikte en de lengte van de touw naar de taak die u ervan verwacht.
Nylon koord is sterk, maar een nadeel is gewicht. Het is moeilijker om mee te werken als de tou
w dikker is van 7mm.
Veel mensen zweren bij diverse soorten touw.
Ik persoonlijk hou het bij dunne nylon koord en para koord aangezien ik geen klim functie 
verwacht van mijn koord. 
Als de koord stevig genoeg ik voor gewone bindingen is het voor mij voldoende. 


