
jak nosiç
Kordelas mo˝na nosiç nie tylko na ofi-
cjalnych uroczystoÊciach, ale te˝ podczas
wypraw w kniej´. Przyda on splendoru
takim czynnoÊciom jak pasowanie myÊ-
liwego czy podanie z∏omu.

Kordelas nosi si´ w pochwie, w∏o˝ony
ornamentem na ostrzu w stron´ haka po-
chwy, na lewym boku („strona mieczowa”).
Wówczas ostrze g∏owni i dziób or∏a skiero-
wane sà do przodu. Pochw´ kordelasa
umieszcza si´ w uchu tzw. ˝abki, wk∏ada-
jàc do koƒca, tj. do oparcia ̋ abki o hak po-
chwy. JeÊli ucho jest za ciasne, nie nale˝y
wpychaç kordelasa na si∏´, ale rozciàgnàç
je innym narz´dziem. Zazwyczaj takie pa-
sowanie wykonuje si´ u producenta, ale
niekiedy skóra ponownie si´ zbiega.

˚abk´ umocowuje si´ do pasa spodni,
przek∏adajàc pas poprzez p´tle troków.
Dobrze jest, jeÊli szlufka spodni rozdzie-
la troki, co – po ustawieniu ich w odpo-
wiedniej odleg∏oÊci od siebie – zapewnia
stabilnà pozycj´ kordelasa. D∏ugoÊç tro-
ków jest regulowana; do dyspozycji sà
trzy dziurki zabezpieczone klamerkami.
Umo˝liwia to dobre zawieszenie kordela-
sa w przypadku osoby o wzroÊcie ok.
175 centymetrów. MyÊliwi znacznie od-
biegajàcy od tych wymiarów muszà po-

szukaç pomocy rymarza. Kordelas powi-
nien byç zawieszony na takiej wysoko-
Êci, aby jego r´kojeÊç le˝a∏a na pole ma-
rynarki mundurowej, ok. 1–2 cm poni˝ej
kraw´dzi marynarki. Dzi´ki temu przy
niewielkim przechylaniu si´ na boki
ubranie nie b´dzie si´ marszczy∏o.

jak czyÊciç
Przy normalnym u˝ytkowaniu kordelasa
b´dziemy si´ nim cieszyç przez wiele lat.
OczywiÊcie warunki atmosferyczne spowo-
dujà zmiany wyglàdu: najwczeÊniej znisz-
czeje skórzane owini´cie pochwy, póêniej
– za ok. 200 lat – zniszczy si´ drewniana
r´kojeÊç; natomiast metale, zw∏aszcza stal
nierdzewna, z której jest wykonana g∏ow-
nia, przetrwajà znacznie d∏u˝ej.

Nas jednak interesuje to, aby kordelas
s∏u˝y∏ nam przez najbli˝sze lata. JeÊli
chcemy, ˝eby po roku od zakupu wyglà-
da∏ jak nowy, powinniÊmy przestrzegaç
kilku zasad czyszczenia.

Elementy mosi´˝ne kordelasa nale˝y
przecieraç mi´kkà szmatkà nasàczonà
substancjà polerskà. Na rynku mamy
wiele takich preparatów; osobiÊcie naj-
bardziej polecam dobre, sprawdzone
marki. Ârodki te bardzo szybko i skutecz-

nie przywracajà po∏ysk, ale jest on trwa-
∏y tylko wówczas, jeÊli czyszczonà po-
wierzchni´ wytrze si´ do sucha. Jest to
wa˝ne zw∏aszcza w przypadku, gdy sub-
stancja, której u˝ywamy, zawiera amo-
niak. Przepisy czyszczenia, a tak˝e infor-
macja co do chemicznej agresywnoÊci
pasty lub p∏ynu sà podane na opakowa-
niu. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´
na informacj´ dotyczàcà zdolnoÊci Êcie-
rajàcych u˝ywanego Êrodka. Ju˝ okreÊle-
nie „lekko Êcierny” dyskwalifikuje go dla
naszych celów, poniewa˝ taka substan-
cja mog∏aby spowodowaç porysowanie
powierzchni. W razie wàtpliwoÊci mo˝na
wykonaç prób´ na kawa∏ku podobnego
materia∏u lub ostatecznie na niewidocz-
nej cz´Êci kordelasa.

G∏owni´ ze stali nierdzewnej nale˝y
oczyÊciç suchà szmatkà. Stanowczo odra-
dzam stosowanie Êrodków polerskich. Skó-
rzane owini´cie pochwy przeciera si´ wa-
zelinà kosmetycznà albo dobrà pastà do
obuwia – bezbarwnà lub w odpowiednim
kolorze. Drewniany trzon r´kojeÊci mo˝na
natrzeç bia∏à Êwiecà stearynowà, a nast´p-
nie wypolerowaç czystà, suchà flanelkà. 

Nale˝y zwróciç uwag´, aby ka˝dà
cz´Êç kordelasa polerowaç tylko przezna-
czonym do tego Êrodkiem (np. nie pole-
rowaç jelca tà samà substancjà co ele-
mentów drewnianych). Czasem dobrze
jest zakryç niepolerowany fragment ka-
wa∏kiem papieru lub folià.

W procesie wytwarzania kordelasa je-
go cz´Êci poleruje si´ przed monta˝em.
Po zmontowaniu poddaje si´ go tzw. ko-
smetyce koƒcowej, co polega na usuni´-
ciu czystà szmatkà plam naniesionych
palcami czy innych zabrudzeƒ. Po kom-
pletnym zmontowaniu i oczyszczeniu
kordelas „le˝akuje” minimum dob´, aby
si´ troch´ spasowa∏. Pakowanie odbywa
si´ w r´kawiczkach. 8
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Noszenie i czyszczenie
kordelasa

Jako wytwórca kordelasów otrzymuj´ wiele pytaƒ zwiàzanych z ich u˝ytkowaniem. Najwi´cej
dotyczy noszenia i prawid∏owej konserwacji, dlatego krótko przypomn´ podstawowe zasady.
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