
Vestbyspeidernes knutekurs av Runar v3.4 Mars 2021. 

Merke: knuter1 3 02.04.2021 

Merke: knuter1 
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/knuter-i  
Krav: skal kjenne til tre forskjellige typer tau, og hvordan de oppbevares,  
lage knutetavle, og demonstrere og forklare minst 6 knuter. 
(søk på internett, youtube, knots3d-appen eller i en knutebok for oppskrifter for hver knute) 
 
Knuter til knutemerke 1 (lage knutetavle med minst 8 knuter) 
De første 6 knutene bør alle speidere kunne: 
1 Båtmannsknop 

- Brukes til å knyte igjen en pose eller pakning, avslutte surring ved pionering, 
skolisseknute (med slipp). ALDRI til å skjøte to tau (tampen må sikres med halvstikk)  

2 Dobbelt halvstikk. 
 (og rundtørn med dobbelt halvstikk) 

- Brukes til å feste et tau rundt en påle, fortøying av båt, ekstremt viktig i pionering! 
3 Åttetallsknop 

- Brukes som stoppeknute, og som starten på tredd dobbelt åttetallsløkke 
4 Tredd dobbel åttetallsløkke 

- Feste klatretauet i klatreselen ved klatring. Viktigste knute for klatring. 
5 Pålestikk (kongen av knuter) 

- Lage en fast løkke som ikke flytter seg. Fortøying av båt, livredning, Barduner. 
6 Flaggstikk.  

- Brukes for å skjøte to tau av ulik tykkelse. F.eks for å feste flagget i flagglina. 
 

(Vise at Pålestikk og flaggstikk ser like ut men lages forskjellig og har forskjellig 
bruksområde. Pass på at det er mulig å lage dem feil, slik at de ikke tåler belastning. Se 
under for riktig. Tampen skal slutte inn i dammen for å tåle mest belastning i 
lengderetningen, og ut av dammen for å tåle mest i bredderetningen) 
 
Helst minst to av disse fire: 
7 Bardunstikk 

- Brukes til strambare barduner til telt og tarp på tur. 
- Kan med fordel byttes ut med «farrimond friction hitch», som er lettere å få opp 

igjen. 
8 Toppstikk 

- Brukes til å lage bardunfester til en mast, f.eks til flaggstang eller seil på kano 
- Håndjern 
- Startknute for en gruppe morsomme knuter 

9 Trompetstikk 
- Brukes for å forkorte et tau, så naturtau ikke kommer ned i bakken og blir fuktige. 
- anvendelig til surring av last på tralle eller henger 

10 Engelsk trompetstikk 
- Kombinasjon av toppstikk og trompetstikk, bedre feste av mast og flaggstang 
- Kan brukes til redning når man ikke har sele, dobbel og trippel pålestikk er bedre. 
- Stolsete 

(man kan slippe unna med å ta to andre knuter her hvis man forklarer hvorfor)  
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