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Knutefakta – 20 – Merlespikstikk, renneløkke og slippknute 
Renneløkke, slippknute og merlespikstikk er tre varianter av samme enkle knute. 

Renneløkke er en enkel knute med slippet i stående part. Brukes til å lage en løkke som strammer seg 
ved belastning. 

Slippknute er en enkel knute knytt med tampen i slipp. Denne brukes som stoppeknute som kan 
åpnes enkelt 

Merlespikstikk er en renneløkke vi strammer rundt noe, f.eks en pinne. 

Bruksområder:  

Renneløkke brukes til å lage en snare, eller som starten på å pakke inn en lang pakke. Den er enkel og 
praktisk, men ikke veldig sikker. 

Merlespikstikk brukes for å feste et strammehåndtak i et tau når vi pionerer. 

Kan også brukes til å lage en rask og enkel taustige. 

Grunnleggende om merlespikstikk: 

Tauet har tamp (ende), bukt og stående part. Vi kan ta tak i en bukt og vri til en løkke. Hvis tampen 
ligger over den stående parten er det en overhåndsløkke, hvis tampen går under den stående parten 
er det en underhåndsløkke. Begge virker her. 

Stående part er vanligvis gjort fast. Lag en løkke og trekk stående part gjennom løkka. Putt en pinne 
gjennom renneløkka så knuten ikke kan knyte seg opp. 

 

Lager du flere merlespikstikk etter hverandre i to parallelle tau får du en rask taustige. 

Merlespikstikk er en midlertidig knute, så dette er en taustige som ikke holder veldig godt. 

Hvis du sikrer merlespikstikket med et halvstikk holder det bedre. 
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Avansert triks 1: Hvis du putter tampen gjennom renneløkka fra baksiden og vrenger knuten får du et…?  

 

(…pålestikk). Dette er en ganske rask måte å knyte pålestikk, men å vrenge et pålestikk til merlespikstikk er også en enkel 
måte å knyte det opp. 

 

Legg merke til: Hvor er knipepunktet i knuten?  

Hva skjer hvis du trekker tampen gjennom løkka i stedet for stående part?  

(Svar: da låser den oppover i stedet for nedover) 

Dette er i stor grad en midlertidig knute, og trinnene i en slik taustige kan flytte seg litt ved bruk. 
Fordelen er at den kan knytes om raskt, og man kan knyte den midt i tauet. 

Variasjoner 

Hvis du trekker stående part gjennom renneløkka en gang til (og gjentar) heter det å fingerhekle. 


	Knutefakta – 20 – Merlespikstikk, renneløkke og slippknute

