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2. Sido verkko ja uppoava naru kiinni uittonaruun.

1. Uita uittonaru avantojen väliin.

Uittonaru
PäätyavantoKokemisavanto

3. Kairaa kokemisavannon molemmille puolille reiät ja laske niistä painoilla varustetut narut, jotka sidot jään
päällä puukapulohin.

Vedä verkko ja uppoava naru uittonarulla päätyavantoon.

Narut saa koukattua avannosta ylös teräslangasta taivutetulla koukulla.
Sido verkon kokemisavannon puoleiseen päähän riittävän pitkä uppoava naru verkon laskeutumiseksi
pohjaan. Sido uppoavan narun toinen pää kairatusta reiästä tulevaan painolla varustettuun naruun.
Sido päätyavantoon vedettävän uppoavan narun toinen pää kokemisavannon toisella puolella olevaan
painolla varustettuun naruun ja huomioi uppoavan narun pituus siten, että myös päätyavannon kohdalla
verkko ylettyy laskeutumaan pohjaan. Uppoava naru ei saisi kuitenkaan olla liian pitkä, jolloin se laskeutuisi
verkon kanssa pohjaan ja verkossa vellova kala saattaisi sotkeutua siihen. Pituus on sopiva, kun mittaat veden
syvyyden päätyavannon kohdalla ja vähennät siitä verkon korkeuden ja lisäät avantojen välimatkan ja jos
veden syvyys sallii niin vielä muutaman metrin, jolloin uppoava naru jää riippumaan verkon yläpuolelle.
Narujen päiden ollessa kokemisavannon sivuilla vältytään niiden katkeamiselta avantoa avattaessa.
Naruissa olevat painot pitävät ne pystysuorassa koukkaamista varten.
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VERKKONARUN KÄÄNTÖPYLVÄS
Vain kokemisavanto pitää avata. Jään vahvuus enintään 80 cm.

Uppoava naru

Uppoava naru

VERKKO PYYNNISSÄ

Uppoava naru

Kelluva naru

VERKON KOKEMINEN JA TAKAISIN VETÄMINEN
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5. Jos päätyavanto on niin suuri, että verkkonarun kääntöpylväs mahtuisi putoamaan siitä jään alle, niin kairaa
avannon viereen reikä.
Vie uppoava naru jään alitse kairattuun reikään ja nosta ylös. Tämän saat tehtyä kun lasket kairatusta reiästä
painolla varustetun narun, jonka koukkaat avannosta ylös ja sidot siihen uppoavan narun ja vedät kairatun reiän
läpi.
Pujota uppoava naru kääntöpylvään silmukan läpi ja sido sen päähän paino. Kiristä kokemisavannosta tuleva
uppoava naru ja laske sen vapaa pää reiästä alas siten ettei se jää kierteelle kääntöpylvään silmukkaan nähden.
Koukkaa uppoava naru avannosta ylös ja sido verkkoon ja irrota uittonaru.
Laita verkkonarun kääntöpylväs kairattuun reikään samansuuntaisesti siten, ettei uppoava naru mene kierteelle.
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6. Verkon kokeminen ja takaisin jään alle vetäminen.
Avaa kokemisavanto ja koukkaa uppoava naru ylös avannosta. Sido siihen riittävän pitkä kelluva naru.
Koukkaa seuraavaksi verkon puoleinen naru ylös avannosta. Nyt voit alkaa vetämään verkkoa avannon
reunalle ja poistaa kalat.
Kelluvasta narusta vetämällä vedät verkon takaisin jään alle.
Irrota kelluva naru uppoavasta narusta ja kiinnitä uppoava naru takaisin painolla varustettuun naruun.

7. Jos verkko on matalassa ja uppoava naru samalla korkeudella ja epäilet, että verkossa vellova kala saattaisi sot-
keutua uppoavaan naruun, niin voit laittaa päätyavannon molemmille puolille omat verkkonarun kääntöpylväät.
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Kiinnijäätyneet verkkonarun kääntöpylväät saat helpommin poistettua keväällä, kun jää on vielä kantava,
mutta aurinko on sulattanut mustille kääntöpylväille sulan reiän.
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4. Päätyavannossa irrota uppoava naru verkon ja uittonarun liitoksesta. Pujota uppoava naru verkkonarun
kääntöpylvään silmukan läpi ja solmi takaisin verkkoon. Irrota uittonaru. Laita verkkonarun kääntöpylväs
avantoon samansuuntaisesti siten, ettei uppoava naru mene kierteelle.
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