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knoparna  
du ska kunna

Lär dig knyta rätt

det finns många tradi-
tionella marina knopar 
som både är vackra 
och användbara.

så funkar det  Praktiskt   

på båten behöver knoparna vara starka nog att 
klara den belastning de är tänkta för.  

samtidigt behöver de kunna lösas upp vid behov.  
att kunna slå de vanligaste knoparna är en bra 

kunskap att ha med sig ut på sjön.
TexT Jessika ericsson FoTo Lars ericsson
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 d 
e flesta av oss knyter knopar 
dagligen, ofta utan att tänka 
på det, till exempel då vi kny-
ter skorna. På båten är det bra 
att kunna några fler varianter.

Det finns mängder av traditionella kno-
par med vackra marina namn. För den som 
vill kunna briljera är det bara att botanisera 
bland kastlineknopar och smugglarstekar. 
För det vanliga båtlivet räcker det långt att 
lära sig fyra till fem olika varianter.

En typ av knop som är bra att kunna är att 
knyta en hållbar ögla, exempelvis för att en-
kelt kunna lägga till med angöringstampen 
runt en pollare. Någon variant av stopp-
knop är också bra att behärska för att till ex-
empel förhindra en tamp från att glida ige-
nom ett block. 

När en lina ska knytas fast runt något är 
det bra att klara av att göra en hållbar fast-
göringsknop. Att snabbt kunna knyta ihop 
två linor är en annan färdighet som är bra 
att kunna när två linor behöver skarvas. 

Överhandsknop med ögla (vanlig knut)
Överhandsknop, vanlig knut, används ofta som grund till andra knopar.

Gör en ögla och stick in tampen så att knopen låser sig.

Åtta
en åtta är lätt att slå och kan till exempel användas för att hindra en lina från att löpa genom ett hål eller en ögla.

Lägg först linan i en ögla och trä sedan änden 
över linan.

Stick upp änden genom öglan. Dra åt. Klart.

Mindre vanligt är det kanske att behöva 
korta en lina genom en förkortningsknop 
men det finns tillfällen då även det är bra att 
kunna. Exempelvis om linan är skadad kan 
det vara praktiskt att kunna knyta bort den 
skadade delen.

Marcus Söderström använder många oli-
ka varianter av knopar när han turseglar 
med sin gamla träbåt eller ställer sig på 
startlinjen med nyinköpta X79:an. Fallha-
kar väger, därför blir det istället knopar när 
det ska seglas fort. I träbåten är det mer det 
estetiska i sjömanshantverket som ligger 
bakom de många knoparna. 

Marin knopkonst har blivit ett intresse för 
Marcus och han använder sig av många oli-
ka varianter. Fast favoritknopen har inte sitt 
ursprung i de gamla sjöfartygen utan är en 
knop som ofta används av bergsklättrare. 
Den använder Markus till att knyta repste-
gar och öglor som behöver klara riktigt hög 
belastning.

Här visar Marcus de vanligaste knopar-
na. Från överhandsknop, som de flesta kall-
lar vanlig knut, till dubbelt halvslag om 
egen part och skotstek som är väldigt an-
vändbara knopar ombord på båten.

1 2 3

Marcus personliga favoritknop, en bergsklätt-
rarögla. Flera sådana här efter varandra bildar 
en stark repstege eller kan användas när någon 
ska hissas upp i masten.
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Stick änden genom den lilla öglan.Börja med att göra en liten ögla en bit in på linan.

Stick änden från undersidan och upp genom den 
lilla öglan.

Dra änden över den del av linan som du håller i 
handen.

dra åt. klart.

Pålstek
Pålstek är en knop som bildar en ögla i en tamp. Den är stark men går ändå att lösa upp. en av de knopar som är mest användbara ombord, 
exempelvis i riggen och vid förtöjning.

Dubbelt halvslag om egen part
en praktisk förtöjningsknop som slås på själva tampen istället för på ringen eller pollaren. Med ett extra varv blir det lägre belastning på  
linan och knopen blir lättare att lösa upp.

Stick nu ned den lösa änden genom öglan som 
bildats mellan änden på linan och den fasta 
parten. 

Börja med att lägga två varv runt det föremål 
som linan ska fästas vid. Avsluta med den lösa 
änden under den långa.

Trä linan ytterligare ett varv runt den fasta par-
ten och stick ner änden genom den nya öglan 
som bildats.

nu har linan trätts ett helt varv runt den fasta 
parten.

Dra åt med den lösa linan. 
Klart.

Skotstek

1 2 3

4 5

1 2 3

4 5
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Tvinna tamparna en gång till. Den tamp som 
var överst efter första tvinningen ska vara 
överst igen.

Lägg de två tamparna med ändarna mot varan-
dra och tvinna ett varv.

Råbandsknop
ett alternativ till skotstek om du vill knyta ihop två linor. Råbandsknopen är snygg men har 
några nackdelar. Dels är den svår att få upp om den blir blöt och hårt åtdragen, dels kan den 
glida upp om linorna är olika grova. om linorna har olika grovlek är skotstek bättre.

Skotstek
Används till att knyta ihop två linor. en fördel med skotstek är att den fungerar även om linorna är av olika material eller har olika tjocklek. 
en skotstek fungerar däremot mindre bra på halkiga linor.

Trä den andra linan (röd) upp genom öglan, 
över den första svarta linan och tillbaka till 
utgångsläget.

Börja med att göra en ögla på den ena linan 
(svart).

Dra åt i den långa röda linan så att den låser tampen. Se till att de korta 
ändarna på linorna hamnar på samma sida, annars kan knopen släppa.

Stick nu den röda linan över den svarta och 
under den del av den röda som ligger i öglan.

Skotsteken är klar.

De två korta ändarna ska vara åt samma håll.nu löper linorna tillbaka åt samma håll som de 
kom från.

Fakta om knopar
 Knopen är den svaga länken. Även  

 en stark knop är svagare än själva  
 linan. Vid dragtester av linor är det  
 oftast knopen som glider ur innan  
 linan går av.

en bra splits blir starkare än att göra  
 en knop. Tumregeln säger att en bra  
 splits har en brottstyrka på ungefär  
 90 procent av linans brottsgräns.

Styrkan i knopen beror till stor del på  
 vilken typ av lina som används, vissa  
 linor är mer lämpade än andra. Linor  
 av polyester och polyamid ger bra  
 knopstyrka.

Ren Dyneemalina ska helst splitsas  
 istället för att knytas. Anledningen är  
 att linan är så hal att knopen lätt  
 börjar glida.

De flesta har stora marginaler i allt  
 tågvirke. en arbetslast på omkring 30  
 procent av linans brottsstyrka är 
 vanligt. Det innebär att även om  
 knopar minskar brottstyrkan blir  
 det tillräckligt starkt ombord på 
 de allra flesta båtar.
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