
Pagodetent 4x4 

 

 

 

 

 

Onderdelen: 

Zwarte bak:  4 zijwanden, waarvan 1 met ritsen.   Palen:  8 poten 
Elastieken met bolletjes     8 dikke buizen 
1 Dop (dakpunt)       4 lange en 4 korte dunnere buizen 
4 Hoekstukken       1 dakpin 
4 T-stukken       1 zwengel 
1 kruisstuk 
4 spanbanden 
 
 

Instructie: 
 
1. Leg de dikke buizen 2 aan 2 in een vierkant. 

2. Leg op de hoeken de hoekstukken en tussen de buizen de 

T-stukken. 

3. Schroef de hoek/T-stukken vast aan de buizen. 

4. Schuif 1 dunne lange en korte buis in elkaar en plaats deze 

op de hoek schuin omhoog. 

5. Herhaald dit voor de overige 3 hoeken. 

6. Draai de dakpin enkele slagen in het kruisstuk, plaats deze 

in het midden op de dunnere buizen. 

7. Leg het dakzeil over de constructie. 

8. Til de constructie aan een kant op en plaats onder beide 

hoeken een poot. 

9. Herhaal aan de tegenovergestelde kant. 

10. Plaats onder de vier T-stukken een poot.  

11. Zet het dak rondom vast d.m.v de elastieken.  

(Elastiek door het oog, om het frame en dan over het bolletje.) 

12. Span het dak met de zwengel. Let op niet te strak! 

13. Indien u geen zijwanden wenst te gebruiken sla punt 14 t/m 16 over. 

14. Kies de plaats van de ingang en hang hier de zijwand met ritsen. Bevestig deze met elastieken.  

Plaats de elastieken aan de uiteinden over het schroefje van de hoekstukken.  

Maak de klittenbanden aan de zijkant en midden vast om de poten. 

15. Doe dit nu ook voor de ander zijwanden. 

16. Sluit aan de buitenkant de hoeken d.m.v het klittenband. 

17. Span de tent vast met de meegeleverde spanbanden. 

Haal via de buitenkant de haak met de lange band, eenmaal om het frame heen en hang de haak vast in de 

band. 

Doe dit achter een elastiek en niet helemaal in de hoek. Hiermee voorkomt u dat het zeil kan inscheuren. 

18. Sla de meegeleverde haring 45 graden in de grond. 

19. Haal de band door de spanner heen en maak de haak van de spanner vast aan de haring. 

20. Span de spanband los aan met de spanner.  

21. Herhaal punt 17 t/m 20 voor de andere 3 hoeken. 

22. Span nu alle 4 de spanbanden goed aan.  

23. De tent is nu klaar voor gebruik. 

 


