Vestbyspeidernes knutekurs

av Runar

v3.4 Mars 2021.

Merke: knuter2 (begynn med introduksjon del 1&2, før dette merket. Side 2 og 6)

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/knuter-ii
1. Fortell om minst seks forskjellige tautyper.
2. Vis og fortell om minst to forskjellige typer plantefibertau. Forklar hva de brukes til.
3. Vis og fortell om minst to forskjellige typer kunstfibertau. Forklar hva de brukes til.
4. Forklar fordelene plantefibertau har framfor kunstfibertau og omvendt.
5. Forklar betegnelsene line og garn.
6. Lag en båre med stokker og livline.
7. Lag en knutetavle med minst 15 knuter og vis hvordan de brukes.
8. Instruer resten av patruljen i et av følgende:
o Lage en speiderknute (tyrkerknop)
o Lage en kortspleis
o Lage en endespleis
o Lage en takling
Knuter til knutemerke 2 (lage knutetavle med minst 15 knuter)
Hvis du fisker, eller er litt ivrig er det enkelt å lage knutetavle med 15 nye knuter.
Hvis du vil fortsette på knutetavlen fra knuter 1 bør du ha med minst 4 av disse:
11 Sommerfugløye på bukt (dronningen av knuter)
- Brukes for å lage en løkke midt på et tau. Genialt når man lager gapahuk med tarp.
Og til pionering
12 Farrimond friction hitch
- Bedre versjon av bardunknute, både raskere å knyte og fort gjort å fjerne.
Anbefales ikke på leir uten en pinne i slippen.
13 Vennskapsknute
- Knute man lærer bort til leirvenner, knytes i speiderskjerfet
14 Tyrkerknop
- Speiderskjerfknuten, kan også lages flat som en matte
15 Apehånd
- Brukes for å pakke inn en kule av kork (for å flyte) eller noe tungt (for å kaste)
Forslag til andre knuter som er ganske greie å lære seg ut fra de du allerede har lært:
16 Dobbelt flaggstikk
- Sikrere versjon av flaggstikk, for større forskjell i tykkelse.
17 Flaggstikk med slipp
- Flaggstikk som er rask å knyte opp.
18 Kastelineknute
- Lage en tyngde i enden av tauet som kan kastes til noen.
- Fungerer best på tau tykkere enn 10mm
19 Kvelerstikk og Dobbelt kvelerstikk
- Pionering (som sikrere avslutning enn dobbelt halvstikk)
- Brukes på seilbrett for å feste bom til mast
- Brukes for å knyte igjen en sekk
- Dobbelt kvelerstikk har en ekstra tørn.
20 Merlespikstikk
- Brukes til å lage taustige, eller feste håndtak til å stramme surringer.
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Noen fiskeknuter:
21 Dobbel sluk knute (Trilene knuten)
- Brukes for å feste svivler eller sluker i glatt syntetisk fiskesene
22 Enkel fiskerknop
- Skjøte to tau av lik tykkelse
23 Kirurgknute
- Skjøte to glatte tau eller fiskesener. (F.eks fortom til snøre ved fluefiske)
24 Spoleakselknute (arbor knot)
- Feste fiskesenen på spolen i fiskesnella
25 Buestrengknute (ligner spoleakselknute, men stikkes gjennom et annet sted)
- Fester buestreng på bue, lasso
26 Major Thurle
- Styrende knute for laksefiske med flueimitasjon
27 Crawfordknuten
- Fluefiskeknute som er sterk og rask å knyte selv med kalde fingre
..men fisker du med sluk og fireline-snøre krever det helt egne fiskeknuter. Søk etter
«fireline knots» på nett eller youtube.
Grunnleggende knuter vi også ofte bruker
28 Båtmannsknop med slipp (skolisseknute)
29 Enkel knute med slipp (både til renneløkke og merlespikstikk)
30 Tømmerstikk
Flere knuter hvis du vil: (Knuter som kan finne på å dukke opp på knutekonkurranser)
(15 - Apehånd)
31 - Kronespleis
32 - Turpinknute (Smuglerstikk), med og uten rundtørn før avslutning.
(11 - Sommerfugløye på bukt)
(2b - Rundtørn med dobbelt halvstikk)
33 - Lerkehode
34 - Pålestikk på bukt
35 - Pålestikkløpeknop
36 - Tjuvstikk (variant av båtsmannsknop)
(10 - Engelsk trompetstikk)
37 - Dobbelt toppstikk
Mindre sannsynlig at kommer på knutekonkurranser, hvis ikke Vestby arrangerer dem da…
38 - Sjømannskors
39 - Ashleyknute
40 - Zeppelinknute
41 - Truckerstikk
42 - Tyrkisk sekkebåndsknop
43 - Diamantknute
44 +++ Surringer til pionering, fransk takling, spleiser
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