Med en vade-slæde kan du let få de ting du finder på turen med dig
rundt.
Du trækker slæden efter dig i et reb og taber ikke noget.
Slæden laver du af en stor plast-dunk, hvor du skærer den ene side væk.
Pas på ikke at komme for langt ud til kanten. Kniven kan smutte og du
kan skære dig. Den lille kant, der er tilbage gør også slæden stærkere og
krabber og andre små-dyr kan ikke kravle ud.
Du skal lægge en sten i slæden før du tager af sted. Så kan vinden ikke
vælte din vade-slæde.
Tegn hvor du vil skære
den ene side af dunken
væk.
Der skal være ca. 2 cm.
ud til kanten

Skær siden væk med en
kniv.
Pas på ved hjørnerne. Her
kan kniven let smutte.
Det er en god ide at skære langs siderne først og så
skære hjørnerne fri til sidst.

Læg rebet dobbelt og stik
midten gennem dunkens
håndtag.
Stik så enderne på rebet
gennem løkken.
Til slut binder du enderne
sammen, så du har et
godt tov at trække i.

For at blæsten ikke skal
vælte din vade-slæde, finder du en god sten til at
lægge i.
Stenen må ikke være så
stor at du ikke kan have
andet i.
En sten på størrelse med
din knyt-næve er god.

Din vade-slæde er klar
og du kan trække den efter dig på turen.
Alle de små ting du finder
kan du nu have med
uden at tabe eller mase
dem.

Slæder har være brugt i mange år til at trække varer og mennesker på.
Vi kender dem mest fra kælke-ture om vinteren, men slæder kan bruges overalt hvor
man har en glat over-flade.
For-uden is og sne, kan glatte overflader være vand, mudder eller som her, vådt sand.
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