Pionering
Merke

16. Knuter

Krav

2. Kunne tømmerstikk og kryssurring
3. Bygge noe praktisk ved hjelp av knutene du har lært

Tømmerstikk – Timber Hitch

Kilde: Askerspeiderne, KFUK-KFUM-speiderne, Bush Search and Rescue Victoria,, scoutpioneering.com

Dette er en viktig knute å kunne i forbindelse
med pionerarbeid. Brukes til å starte en sur
ring, eller til å slå rundt noe som skal løftes.
1. Slå en rundtørn rundt stokken.
2. Legg tampen over langtauet, snu den
tilbake og tvinn den rundt tørnen. Evt:
1. Lag et øye med et par fingre inni. Snurr
øyet rundt så tauet tvinner seg.
2. Legg tauet rundt stokken og tre lang
tauet gjennom øyet.
• Stram godt til.

Vinkelsurring – Square Lashing

Vinkelsurring brukes når du skal surre to rajer
i rett vinkel (90 grader). Begynn med dobbelt
halvstikk eller tømmerstikk. Taurundene skal
ligge tett og fint inntil hverandre. Stram godt
for hver omgang. Avslutt med tre-fire stram
merunder mellom rajene før tauet festes med
dobbelt halvstikk.

Kryssurring – Diagonal lashing

Virker bare når den er strammet til. Den er
meget pålitelig så lenge det er trekk i tauet,
men den har lett for å løsne når trekket opp
hører, særlig hvis tauet er stivt. Legg merke
til at tampen blir slått i bukt om langtauet.

Pionering

Pionering er å lage byggverk ved hjelp av raj
er (stokker) og tau. Eks. stige, leirmøbler, tårn.

Surringer

Det vanligste tauet å bruke til surringer er si
sal. Men i byggverk som skal tåle vekten av
personer, må du bruke mer solid tau som for
eksempel manila eller kunstfiber med riktig
diameter. Skal surringen holde må den stram
mes godt. For å avlaste hendene er det lurt å
lage seg en surrepinne - en liten pinne som
du vikler tauet rundt før du begynner på sur
ringen. Da kan du holde i endene av pinnen
når du skal stramme.

Kryssurring brukes for å surre sammen to raj
er som ikke er i nitti graders vinkel. Begynn
med dobbelt halvstikk eller tømmerstikk,
og surr i
kryss rundt
der rajene
møtes. Ha
tre-fire
stramme
runder
også her,
og avslutt
med dob
belt halv
stikk.

Les mer
•
•
•
•
•
•

Speiderhåndboka kap. 10 og 16
scoutpioneering.com
veidemann.wordpress.com
Animated Knots
Tegninger
Google engelsk navn på surringene, samt
Scout Pioneering/engineering.

Åttetallssurring – Tripod Lashing
Åttetallssurring brukes for å lage tre
fotinger. Legg tre rajer sammen som
vist på tegningen og surr,
men ikke stram. Surringen
strammer seg selv når dere
reiser opp rajene.
Stiv evt. av tre
fotingen
med
raier på tvers.

Enkel tørkesnor

Lag to trefotinger, plasser et
par meter fra hverandre.
Spikk til to plugger. Fest
tau mellom trefotingene, barduner tre
fotingene med tau og pluggene. Vinkelen mel
lom barduntauet og pluggen skal være omtrent
nitti grader.

Løpende surring – Continuous Lashing
Vaskefatholder

Du trenger:
én raie, litt lengre enn fatet skal stå over bakken
to raier, dobbelt så lange
én tversoverraie, evt. to avstivere til beina.
1. Lag en åttetallssurring, midt på de lange rai
ene, i enden av den korte. Snu den korte 180°
rundt, vri stokkene til så balja kan ligge oppi.
2. Plasser på bakken så den passer balja.
3. Fest tverrliggeren med kryssurringer.
4. For mer stabilitet: fest avstivere til de bakre
bena.

Til å feste «bordplater», kjøkkenbenk m.m. To
personer bygger fra begge sider samtidig. Start
med midten av tauet, fest tauet med dobbelt
halvstikk
til
tverr
liggeren som «plata»
skal hvile på. Legg på
bordstokk, legg lang
tauene over bordstok
ken, kryss tauene eller
knyt enkelknute under
tverrliggeren og dra
tauene opp. Legg på ny
bordstokk, legg tauene
over, kryss/knyt under.

Enkelt trefotsbord

Håndkleholder

Spiss to korte raier i enden. Surr en tverrligger til
de to korte med vinkelsurring. Bruk evt. spett for
å lage hull i bakken, slå stativet ned i bakken.

Vannstasjon

Lag en trefoting og fest en vannkanne (gjerne
med kranlukking) til toppen.

Surr tre kraftige raier
med åttetallssurring.
Fest tverrliggere med
kryssurringer.
Fest
bordraier til tverrligger
med løpende surring.

Trekantprinsippet

For at det du bygger skal være stabilt nok, må
det konstrueres av trekanter. En firkant er ustabil,
mens trekanten er stabil.

Rundsurring og A-bukk

Rundsurring brukes til å binde sammen to paral
lelle stokker for å forsterke/forlenge raiene (surr
stramt), og ved bygging av A-bukk (surr løsere).
1. Legg to stokker parallelt, bind dem sammen
med dobbelt halvstikk, et stykke fra endene.
2. Surr tauet mange ganger rundt stokkene og
tampen. Surr til tauets bredde er lengre enn
stokkenes bredde.
3. Slå krysstørn mellom stokkene, rundt tauet.
Avslutt med dobbelt halvstikk rund én stokk.
4. Dra stokkene ut som en saks. Surr en tverr
ligger for å lage en A.
To A’er kan brukes når du lager noe stort som por
tal, bord, kjøkkenbenk og bro, eller noe mindre
som tørkestativ og hinderstativ i hinderløype.
Bukkene kan festes sammen med tverrligger på
toppen eller lenger ned, eller
med tau. Det kan være
nødvendig å bardunere
dem i hver sin ende.

Et tørkestativ
kan lages av to
små A-rammer
med tau mel
lom. For
hinder
løype :
bruk
stok
ker som
tverrliggere i
stedet for tau på tvers.

A-bord med benker

A-bukkene kan brukes til å lage langbord eller bindes
sammen til et kvadratisk bord.

Oppvaskebenk

Oppvaskebenk
kan
lages med A-bukker,
med den bakre stok
ken litt nærmere
vertikal stilling og
den fremre mer på
skrå.
Benken kan også lag
es med saksebukk
(kryssurring).
Husk tverrliggere un
der baljene for å sikre
dem fra å ramle ned.

