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Nybegynnerkurset tropp del 2, Vrenging og sammenhenger:  
Båtmannsknop del2, kjerringknute og enkel åpning av båtmannsknop. 

Enkleste måte å åpne en båtmannsknop som ikke er veldig 
stram på: vreng den. Bilde 4-5 på knutekortet.  

 
Ta tak i begge endene av 
det samme tauet og stram. 
Da kan du trekke ut den 
korte tampen.  
 (Den knuten som ser ut 
som en vrengt 
båtmannsknop, den man 
får hvis man legger 
halvstikk annenhver vei 
heter forresten Lerkehode)  
 
 
 
 

Morsomme triks gjør knutene lettere å huske. Kanskje mest for de som husker knutene fra 
før, men veldig nyttig repetisjon. 
 
7: Båtmannsknop vs pålestikk/flaggstikk  
 

 
Her er bilde av forskjellen mellom 
båtmannsknop (øverst) og 
pålestikk/flaggstikk nederst. Det er bare 

enden på det gule tauet som har flyttet 
seg... 
8: Flaggstikk vs pålestikk  
 

 
Og selvfølgelig at pålestikk har en løkke. 
Flaggstikk øverst, pålestikk nederst. 
Pålestikk kalles ofte "kongen av 
speiderknuter" 

Det er mye lettere å forstå, lære og huske knuter når man ser sammenhengene mellom 
dem. 
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9: Dronningen av speiderknuter: Alpine Butterfly, Sommerfugløye på bukt  

   
En av de raskeste måtene å lage en bukt som ikke flytter seg på et langt tau, uten å trenge 
tilgang på endene på tauet. Historisk brukt i alpin fjellklatring.   
Kanskje mest praktisk for raskt å lage en opphenger på et fiskesnøre? 
Eller for å surre fast presenning på en henger... 
Dronningen av speiderknuter? Nei, jeg fant det ikke på. Kilden står på baksiden av kortet. 
Det står forresten en annen og minst like enkel måte å lage den på i knots3D-appen. 
 
Denne er for øvrig også en viktig del av en av de vanligste måtene å knyte en truckers hitch 
(nr 41 i lista). 
 
10: Dobbelt halvstikk, og trompetstikk. 
Det er raskt å legge et dobbelt halvstikk i hånden før man f.eks fortøyer båten i en påle. 
 
Men dette er også starten på trompetstikket. Kan jeg få låne noens hender..? 
 

             
 
(neste versjon inkluderer bilder til avansert kurs, inntil da læres dette bort på de møtene vi 
jobber med knuter) 
 


