
Opzetschema Mohwk Super

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw 
tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet 
beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de windrichting, dit voorkomt inregenenen.

De opbouw:
- Eerst spreiden we het grondzeil van de binnentent uit en spannen dit rondom glad af.
- Dan kunnen de lijnen met de haakjes aan de muren van de binnentent worden geknoopt.
- Nu de stokken monteren en plaatsen voor en achter de binnentent. De staande stok 180 cm 

voorin en de stok van 130 cm achter de binnentent. Bovenop de stokken plaast u de 
nokbevesigers (zie schets). Dan spant u de voorsto met een hulpscheerlijn uit.

- Nu plaatst u het slaapdeel van de buitentent over de binnentent en spant dit rondom af (zie 
schets)

- Vervolgens ritst u het luifeldeel en de punt aan elkaar. Dan de A-stok neerzetten en op de 
goede hoogte stellen m.b.v. de bijgeleverde grondsloffen. Vergeet hierbij niet de nokstok te 
plaatsen. Bij het afspannen van de luifel dient u eerst het korte gedeelte a te spannen en later 
het brede gedeelte. (zie hiervoor ook de volgorde op de schets.)

- Dan de voorstokken van 105 cm onder de punt plaatsen en de tent verder afspannen.
- Let er op dat bij het afspannen alle ritsten gesloten zijn.
- De binnentent kunt unu afapnnen met de haakjes aan de d-ringen aan de binnenzijde van de 

buitentent.
- Nu kunt u de regenkapjes op de stokpunten plaatsen.
- Eventueel kunt u als laatste de slikranden nog afspannen met de korte pennen.

Nog enige opmerkingen:
- Het bysonyl kapje dient u alleen te gebruiken als de tent wordt opgezet zonder tussenluifel.
- Zorg dat de stokken altijd bij elkaar blijven. Markeer de stokken eventueel met een stift. Zo 

blijven ze passen en raken nooit door elkaar.
- De benodigde ruimte voor de Mohawk Super is ca. 600 x 750 cm.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.
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