
Brusboks-brenner 
 

Glem gassbrennere og stormkjøkken. Skal du reise lett er lommekniv, en tom brusboks, litt brensel 

og fyrstikker alt du trenger for å varme maten. Med denne bruksanvisningen og utstyret dere får 

utdelt, kan dere lage et eget kokeapparat som kan brukes til å varme varm drikke eller små måltider  

Du trenger:  
• Tom brusboks 

• Kniv/saks/sag (gjerne noe du ikke er redd for at blir litt sløv)  

• Tusj og lineal 

• Brensel 

• Blikkboks til kokekar og slukking av flammer 

• Haikebrett (underlag) 

• Hansker 

 

OBS! 
Til denne økten må dere bruke kniv/sag/saks for å kutte i metall. Sørg for at dere jobber på et 
stødig og jevnt underlag. Når brusboksen er kuttet opp vil kantene være skarpe. Bruk handsker 
slik at dere ikke kutter dere på disse.   

 

Fremgangsmåte: 
 
1. Kutt av toppen av brusboksen som vist på bildet. Dette kan gjøres med en kniv eller tang, men 

kan være litt vanskelig. Hvis du vil prøve dette hjemme foreslår vi at du bruker en boksåpner. Vi 

har gjort dette steget for deg. Pass på at skarpe kanter i kuttesnittet fjernes slik at du ikke kutter 

deg senere. 

  
 



2. Snu boksen opp-ned og plasser den på en jevn overflate. Bruk tusjen/spikeren til å lage en linje 

på brusboksen ca. 4 cm opp på boksen, der du skal dele boksen.    

 
 

3. Kutt boksen langs linjen. Bruk en saks, kniv eller sag til dette.  

 

   
 

4. Plasser den nedre delen av boksen med bunnen ned. Gjenta steg 3 og 4 for den nedre del av 

boksen. Den øvre delen skal være ca. 1 cm kortere enn bunnen, dvs. ca. 3 cm. Du har nå en bunn 

og en topp, som vist på bildet under.  

 

 

 



5. På den øvre delen skal det være luftekanaler. Disse er lettest å lage med en kniv. Toppen av 

luftekanalen skal være liten nok til at en fyrstikk akkurat ikke kan skyves ned i kanalen. Bunnen 

av luftekanalene kan være noe større. 

  
 

6. Monter brenneren ved å føre toppdelen inn i bunnen. Brenneren er nå ferdig.  

 

 

 

7. Fyll brenneren med drivstoff. Dette vil en leder hjelpe dere med. Antenn brenselet med en lang 

fyrstikk eller tennstål.  

OBS! 
Pass på at brenneren står på haikebrettet under fylling av drivstoff og ved bruk av primusen. Sørg 
også for at brenneren er plassert på noe som ikke er lettantennelig. Hvis drivstoff skulle lekke ut 
av brenneren under fylling eller bruk, kvel flammene med et pledd eller en stor kjele.    

 

8. Når brenneren har blitt varm, kan du plassere kokekaret med vann (for eksempel en blikkboks) 

oppå brenneren. Det er viktig at beholderen ikke er for stor slik at den står stødig på brenneren. 

Hvis dere ønsker å bruke et større kokekar bør dere lage en egen støtteanordning for denne. 

Merk at brenneren er liten og at den derfor egner seg best for å varme opp små mengder vann.  

 



 

 

9. Når dere er ferdige med å varme vannet slukkes brenneren. Dette gjøres enklest ved å kvele 

flammene med en liten kjele eller lignende. Når dere er sikre på at brenneren er helt kald, så skal 

gjenværende drivstoff helles over i egne beholdere. For å unngå søl er det lurt å demontere 

brenneren før dere gjør dette. Kontakt en veileder når dere skal tømme primusen.  

 

10. Når brenneren fungerer riktig skal dere se blå stikkflammer rundt hele randen av brenneren, ut 

fra de små åpningene dere har laget. Hvis dere ikke ser disse flammene kan det bety at 

lufteåpningene dere lagde er for små. Avkjøl da brenneren helt og juster størrelsen på 

luftekanalene. Hvis stikkflammene fra brenneren derimot er store kan det bety at luftekanalene 

er for store. Avkjøl i så fall brenneren og juster åpningene. Det kan være vanskelig å gjøre 

åpningene mindre når man først har laget dem. Hvis dere ikke får til dette kan det letteste være 

å starte på nytt med en ny boks.  

 

LYKKE TIL! 😊 


