
Varför knopar och surrningar?
Ute i skogen har man ofta behov av att binda fast saker. Det kan vara något så prosaiskt som att knyta 
skosnörena så att de sitter, att sträcka en lina för en tarp eller att knyta fast ett snöre i ett eldstål. Om man 
kan några få knopar kommer man att finna att det är mycket enkelt att utföra dessa saker, men utan kden 
kunskapen blir det omedelbart mycket svårare och resultatet opålitligare.

Det finns tusentals olika knopar, både de som är avsedda för praktiska ändamål, de som enbart är 
deokrativa och givetvis de som kan fylla båda funktionera. Många av dem är specialister, och är 
designade för ett visst ändamål, och är överkurs för del flesta. I den här handledningen försöker jag 
reducera det till ett fåtal knopar som kan lösa de flesta behov som kan uppstå i samband med friluftsliv, 
bushcraft och överlevnadssituationer. Kom ihåg att det enda sättet att bli bekant med en knop är att knyta 
den. Så hitta en bit rep eller kraftigt snöre, och följ med i beskrivningarna.

Knoparna

Dubbelrosett
Alla har vi lärt oss att knyta
skosnörena, och alla har vi även
varit med om att dessa går upp. Om
man knyter en dubbelrosett på rätt
vis minimerar man risken att de går
upp av sig själv, och knuten är också
stadigare, den sitter utan att
långsamt under dagen ge med sig.
Den är dock fortfarande lika lätt att
knyta upp som den vanliga rosetten.
Vad mer kan man önska sig?

Att knyta den är enkelt: börja som
vanligt, se bara till att du knyter den
som en råbandsknop snarare än en
kärringknut (om dina rosetter pekar
upp-ned snarare än åt sidorna är det
kärringknuten du gjort). Men innan
du drar åt en för du öglan och den
fria änden närmast den ytterligare ett varv. Dra sedan åt som vanligt. Du får nu inte bara en prydlig knop, 
utan också en pålitlig sådan. Du öppnar den som vanligt genom att dra i ändarna.

Pålstek
När du behöver en fast ögla i änden på en lina är pålsteket det bästa alternativet i nästan alla fall. Lär dig 
att knyta det både vänt mot och från dig. Då kan du knyta det både runt dig själv – t.ex. när någon skall 



säkra dig vid ett vad – och runt ett annat föremål (t.ex. ett träd).

Pålsteket har en ytterligare fördel: du kan alltid få upp den. Knepet är att “bryta nacken på den”. Böjer du 
fram öglan runt den fasta parten kommer den att lossna. Ibland blir böjer mer ett fall av “pressa för allt du
kan” eller till och med “slå med en klubba”, men hur hårt åtdragen den än varit har jag alltid kunnat knyta
upp den. 

Skotstek

Ofta behöver man knyta ihop två linor eller snören. Om de är lika tjocka och styva är zeppelinersteken 
bättre, om de är olika är skotsteket den klassiska knopen. Låt den grövre tampen vara den som bara har en
enkel böj (m.a.o. den som kommer från vänster på bilden).

Råbandsknop
Om man skall knyta ihop två linor använder många råbandsknopen. Den är dock egentligen inte en bra 
knop för detta ändamål, utan gör sig bäst vid enklare och mer temporära bindningar (namnet kommer sig 
av att det var den man använde på segelfartygen när man knöt en lina runt seglen när de var upplagda på 
en av rårna).

Jag har med de mest för att många känner till den, för att den är grunden i den rosett de flesta använder till
sina skosnören och för att påpeka skillnaden mellan en kärringknut (till höger, överkryssad) och en riktig 
råbandsknop.





Zeppelinerstek

Om jag skall knyta ihop två linor eller snören som är lika tjocka är detta mitt förstahandsval. Den är 
relativt enkel, säker och år fortfarande lätt att knyta upp: bryt nacken på den på samma sätt som du gör 
med pålsteket.

Knyt den genom att forma två öglor, för de fria änderna genm båda öglorna, en från vardera sidan, och 
sedan dra åt.



Dubbelt halvslag
Dubbelt halvslag är en enkel knop, som är bra för att temporärt fästa en lina runt ett föremål, eller för att 
användas som ett dubbelt halvslag runt egen part när man skall ankra en lina vid ett träd, etc



Constriktor



Denna knop är tämligen okänd bland folk i allmänhet, men är mycket användbar. Jag använde en gång 
denna knop istället för en slangklämma på en bil. Den läckte lite, men slangen satt kvar tills jag kunde 
komma till en mack och byta ut den trasiga

slangklämman. Den är också ett bra sätt att snabbt och provisoriskt tagla en repända så att den inte går 
upp, eller att knyta runt något så att det sitter. På vintern bär jag en liten flaska runt halsen med 
dricksvatten. En constriktorknop håller snöret på plats sedan många år, utan att jag behöver oroa mig.

Börja som med ert dubbelt halvslag, men för den fria änden först över den ændra änden, och sedan under 
hela “knuten”.

Tältlineknop

En utökning av dubbelt halvslag runt egen part, som har den egenskapen att den låser dig i den ena 
riktningen. Jag har ofta bytt ut de små plastbitarna på mina tältlinor mot denna knop: då slipper jag hårda 
föremål som skaver på duken, och de sitter lika bra. När jag skall spänna upp min tarp är också där detta 
den bästa knopen. Skillnaden mellan dubbelt halvslag runt egen part är att man lägger 2–3 varv inne i 
öglan innan man fortsätter ut på utsidan. Om man vill vara säker på knopen tar man sedan ett helt dubbelt 
halvslag på utsidan, ev med ett nyckstek på det sista varvet, och kan då sova lugnt utan att oroa sig för att 
linan lossnar.

Spännknop
Om man skall ha en lina som sitter hårt spänd är detta förstahandsvalet. Använd den istället för 
spännremmar när du skall knyta fast kanoten på biltaket, för att hålla vadarlinan hårt spänd, osv. Genom 
att du får en utväxling och kan dra åt sidan kan du få en lina som är mycket hårt spänd, och samtidigt lätt 
att ta bort. Om du har en karbinhake sparar den ditt rep från en del slitage, men man klarar sig bra utan.



Forma en enkel löpögla (lilla bilden t.v.) med den rörliga delen mot föremålet knopen är ankrad mot. 
Lägg den fria änden runt föremålet och trä den genom öglan. Slå en sist en tältlineknop runt sig själv. För 
att spänna linan dra i linan som den röda pilen i bilden till höger visar och flytta tältlineknopen tills allt 
sitter ordentligt.

Surrningar

Kryssurrning

När jag håller överlevnadskurser får deltagarna binda ihop enkla trekantiga bärmesar av s.k. Roycrafttyp. 
För att surra ihop änderna visar jag dem denna surrning. Linda först på ena ledden, sedan på den andra 
och avsluta med att dra några varv runt hela surrningen. De sista varven spänner till surrningen, och gör 
den mycket fastare och hållbarare.

Buntsurrning

Har du någonsin försökt att surra ihop en bunt pinnar eller stänger? Arbetade de sig nästan omedelbart 
loss? Då är detta lösningen. Lägg ut linan i ett S, lägg stängerna ovanpå tills du får ett “dollartecken”, för 
de fria ändorna genom öglorna på andra sidan bunten, dra åt och knyt ihop. Genom att du får en utväxling
kan du dra åt mycket hårdare, och bunten håller då ihop bättre.



Denna handledning är skriven av Pär Leijonhufvud för användning inom överlevnadsutbildningar och är 
licensierat enligt Creative Commons Erkännande–Dela lika–Icke kommersiell 2.5 Sverige Licensen. Du 
kan ladda ned den från http://www.hunter-gatherer.org. 

http://www.hunter-gatherer.org/
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