
Leirbålskappe 
 

Leirbålskappe har en god tradisjon i  

speideren. Det er et ullstoff sydd til en  

kappe man kan sy på merker man har tatt og fått i speideren. Kappen brukes under leirbål eller på 

kalde kvelder og/eller netter. Er fint å ha over soveposen når det er kaldt for eksempel. Men det er ikke 

noe speideren må ha. Leirbål er også en god tradisjon i speideren der man samler seg rundt et bål 

(leirbålet) og synger sanger og rop, leker leker og har sketsjer. Et leirbål er aldri likt fra gang til gang, 

og fra gruppe til gruppe. Dette er en fin ting å ha på hytteturer, vanlige turer hvis man har plass i 

sekken, på kretsleir og landsleir. Kanskje speideren har et familiemedlem som kan sy. Da kan man gi 

en leirbålskappe som feks bursdags- eller julegave.  

 

Kappene pleier å ha en felles stil fra speidergruppe til 

speidergruppe. Fargen på leirbålskappen i gruppen 

er gjerne svart, eventuelt mørkeblå, med røde 

detaljer. Det er vanlig å ha en rød/oransje laks på 

baksiden og skrive «Laksevåg» på. På kappen kan 

man sy til åpning til armer, og det kan være praktisk 

med en liten lomme på innsiden til snop, mobil, 

lommelykt eller annet smått som er kjekt å ha. Hette 

kan også være greit, alle disse tre tingene kan også 

syes på i ettertid. Det er vanlig og også ha en 

strammesnor eller hempe så den kan justeres og passe til personen. Lurt å ha lengde i kappen og sy 

den opp slik at speideren kan vokse inn i kappen.  

 

Alle kapper er unike i seg selv, da det er en minnebok for 

hva speiderne har gjort gjennom årene. På 

speiderskjorten er de aktuelle og siste merkene til 

speideren. Det er ingen «regler» på kappen slik det er på 

en speiderskjorte så en kan sy på merkene akkurat slik en 

ønsker det! Man kan for eksempel sy på skjerfene sine 

med allerede påsydde merker, hvis en har det. Noen liker 

å sortere merker i samme tema sammen, og andre syr på 

helt tilfeldig. Alt er lov. Vi har igjen noe rødt filtstoff man 

kan lage laks og bokstaver av hvis det trengs. Bare å gi 

beskjed hvis dere lurer på noe. 

 

Lederne i Laksevåg KFUK-KFUM Speidere.  

Kontaktinfo: Astrid Fykse Jacobsen, 95140486/astridfykse@outlook.com 

mailto:95140486/astridfykse@outlook.com


Eksempel på mal til å sy leirbålskappe. Det er ting her som en kan velge å ta med eller ikke. Stoff 

kan blant annet kjøpes på speiderbutikken, speidersport eller stoff og stil. Det går an å kontakte oss 

for å låne en fysisk kappe for å se på mens en syr sin egen. Hvis noen tidligere speidere i familien har 

en leirbålskappe går det også an å gjenbruke den, kanskje med de merkene som er på fra før.  

 

https://www.speiderbutikken.no/tur-og-leirutstyr/leirbal-90/leirbalkappen.html
https://www.speidersport.no/speiderdrakt/leirbålskappe
https://www.stoffogstil.no/metervarer/ull

