
 

Råbåndsknob 
 

 

 

Flagknob 
 

 

 

Pælestik 
 

 

Råbåndsknob er et af de bedst 

kendte knob. 

Råbåndsknobet bruges til at 

binde to reb sammen, oftes to 

ender. således man binder to 

mindre reb sammen til et langt 

reb. 

Det kan bl.a. også bruges 

til sejl, binde knuder på pakker 

osv. 

 

 

Flagknob er praktisk at kunne 

bind når flaget skal op. Når 

først man kan binde denne 

nemme flagknude / flagknob 

bliver man hurtigt 

flagmesteren. 

Fordelen ved et flagknob 

istedet for en alm knude, er at 

et flagknob hurtigt og nemt, 

både kan bindes og bindes op 

igen. 

 

 

 

 

Pælestik er en yderst praktisk 

måde at binde en lykke, som 

ikke kan stramme sig selv. 

Det er fx. praktisk hvis man 

sejler og skal lægge til land. 

På den måde har man en fast 

løkke for enden af 

rebet. Pælestikket er både 

hurtigt at binde, samtidig 

med at den er stabil. 

 

 

  



 

Slyngestik 
 

 

 

 

 

Ottetalsknob 
 

 

 

 

Tømmerstik 
 

Et slyngestik er et meget 

simpleste knob at binde. 

Knobet kan både bindes 

omkring en anden snor, eller 

fx. en pind, pæl eller rafte. 

Slyngestik er også hurtig og 

nem at binde op igen efter 

brug, hvilket gør den meget 

praktisk at bruge, hvis bare 

man lige skal bruge en hurtig 

måde at binde noget op i en 

kort periode. 

 

 

Ottetalsknob bruges til at lave 

et stopknob på et reb, så det 

ikke løber ud af  af det emne 

det går igennem, som fx. en 

karabinhage eller lignende 

genstande, som rebet løber 

igennem. 

Denne afslutning bruges 

næsten altid når man klatre, 

på den måde er kan sikker på 

at ende ikke løber ud, men 

stedet stopper. 

 

 

 

Et Tømmerstik bruges til at 

fastgøre et stykke reb til et 

stykke træ til at hejse eller 

trække med. Det bruges også 

som starten på en 

krydsbesnøring. Det bruges 

også til at fastgøre den 

nederste ende af buestrengen 

til den nederste del af en 

engelsk langbue og til at 

fastgøre strengene til en 

ukuleles og en klassisk 

akustisk guitars bro. 

  



 

Dobbelt halvstik 
 

 

 

 

Alpesommerfugl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et dobbelt halvstik bruges 
til at binde et reb fast på en 
rafte. Det er en af de 
vigtigste stik at kunne som 
spejder, fordi dobbelt 
halvstik tit bruges som 
afslutning på besnøringer.  

Pas på den løse ende ikke 
er for kort, da den kan 
risikere at løsne sig hvis 
retningen i trækket skifter. 

 

 

 

 

Det kan være særdeles 

praktisk at kunne lave en solid 

løkke midt på et reb, og endnu 

mere praktisk er det også, 

hvis denne løkke kan åbnes 

igen, efter at der har været 

vægt på det. Det kan 

Sommerfugleknobet aka. The 

Butterfly Knot eller The Alpine 

Butterfly. Løkken tåler træk fra 

alle sider, og det endda på 

samme tid.  

 

 

 

 

 

 

Kilder og inspiratrion: 

https://www.youtube.com/@Friluftsaktiviteter  

https://www.youtube.com/@spejderliv  

https://spjdrpedia.dk/wiki/Kategori:Knob  

https://dds.dk/artikel/10-knob-der-er-gode-at-kende  

https://knots3d.com/  

https://spjdrpedia.dk/wiki/Stik
https://spjdrpedia.dk/wiki/Besn%C3%B8ring
https://www.youtube.com/@Friluftsaktiviteter
https://www.youtube.com/@spejderliv
https://spjdrpedia.dk/wiki/Kategori:Knob
https://dds.dk/artikel/10-knob-der-er-gode-at-kende
https://knots3d.com/

