Innsetting av smokker
Innsetting av myke smokker
1. Trekk smokken gjennom hullet fra innsiden av
bøtta til forreste kragen ligger an på utsiden av
bøtteveggen.
2. Drei smokken til kuttet/åpningen i sugeenden
står loddrett.
3. Ta tak i smokken og hold imot med den ene
hånden, press plastproppen inn i smokken fra
innsiden med den andre. Kragen på proppen
vil nå ligge an på innsiden av bøtta og holde
smokken på plass.
NB: Vær oppmerksom på at det kreves en del kraft
for å få plastproppen på plass, men dette er nødvendig for fastholding og festing mot bøttevegg.

Tverrsnitt av bøtte med innsatt smokk

Ved innsetting av røde eller myke smokker
i lammemora, forsikre deg om at kuttet i
enden av smokken står loddrett. Dette er
nødvendig for at smokken skal åpne seg
når lammet suger. Pass på at bøtta henger
i naturlig høyde for lammet.
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