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Introduksjon, for ledere. 
Lenker om tau: 
Det står litt om tautyper under introduksjon del 2, s6, og mer grundig fra side  7
Flere lenker om tautyper og tauverk er her:  
Store norske leksikon kan brukes, både om tau og knuter: https://snl.no/tau_-_tauverk 
Wikipedia har bra info både på norsk: https://no.wikipedia.org/wiki/Tau  
Og på engelsk: https://en.wikipedia.org/wiki/Rope  
Se også i speiderboka! 
Speidersport har litt info om tau: 
https://www.speidersport.no/turtips/knuter/hvor-mye-t%C3%A5ler-tauet  
KM-speiderne er også gode på tau og knuter: 
https://kmspeider.no/ressurser/tips-og-triks-pionering-og-tau-article10118-3902.html  

Her kan du også søke på navn på knuter. 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knots 
https://snl.no/knute 
https://snl.no/stikk_og_knoper  

Det finnes mengder av bøker om knuter, men den beste og største er gratis.:  
The Ashley book of knots fra 1944 av Clifford Warren Ashley har 3854 knuter fra hele verden. 
Siste opptrykk er fra 1993, men boka er nå i public domain, og kan lastes ned gratis på nett, 
f.eks på archive.org.

Alternativ nettlæring:  
Youtube har genialt mye knuter, søk med engelsk navn. 

Knute-app:  
Finnes flere både til iPhone og Android, men koster noen tiere. Fullstendig verdt det! 
Dette er den beste nå (2018 – 2021): http://knots3d.com/  
«Knots 3D will show you how to tie more than 120 knots! We take knot tying into the next 
dimension with unique 360 degree views in 3D space. Grab some rope and have fun!» 
Bytt til norsk språk i appen, og tips gjerne unger og foreldre om den. 
(denne appen har alle knutene her unntatt Crawfordknuten, fransk takling og spleis) 

*Introduksjon del 1* (for alle, repetisjon i starten av alle kurs)
Repetere først litt om tau: viser tampen (enden på tauet), vs midt/bukt og stående part, 
(resten), bukt (tau krysser ikke seg selv) og halvstikk/øye (tau krysser seg selv (Over vs 
under, hvor går tampen) i ett tau, og enkel knute (over/underhånd) (et tau føres "rundt" ett 
annet). Og knip! Veldig mange knuter er sammensetninger av halvstikk og bukt, gjerne i 
kombinasjon med en eller flere enkle knuter. Vise forskjellen. Prøve å skape nysgjerrighet 
for tau og knuter. Vise slipp, og dermed enkel renneløkke. Hvor er knipepunktet i knuten?

For speidere som ikke kan de grunnleggende knutene begynner vi på Nybegynnerkurset, for 
speidere som kan litt går vi rett på pålestikk, men gjentar terminologien i intro del 1 over. 
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