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Nogle vigtige knob og stik 

Forskellen på knob og knuder er, at knob er sikre, og at knob kan bindes op igen 

 

 
Råbåndsknob 

Benyttes til at binde to tov-ender sammen 

Knobet benyttes, når tov-enderne er lige tykke – se også fiskerknob. 

Et forkert udført råbåndsknob kaldes for en kællingeknude.  

En kællingeknude er svær at binde op  

 

 
Dobbelt halvstik 

Benyttes til at binde et tov fast på en pæl eller lignende 

 

 
Dobbelt halvstik om egen part 

Danner en løkke på en tov-ende – løkken kan strammes 

 

  
Pælestik 

Danner en løkke på en tov-ende – løkken kan ikke strammes 

Huskereglen for at danne knobet er således: Lad tovet danne en sø med et træ ved 

bredden – træet skal komme op under søens bred - , lad en slange komme op fra søen 

snige sig rundt om træet og ned i søen igen 
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Flagknob 

Benyttes til at binde to tov-ender sammen – virker kun ved træk fra begge ender 

Navnet skyldes, at knobet typisk benyttes, når der sættes flag 

 

 
Fiskerknob 

Benyttes til at binde to tovender sammen 

Knobet benyttes særligt, når tov-enderne ikke er lige tykke. Knobet kaldes også for 

kærlighedsknob eller engelsk knob. Knobet kan ikke anvendes til nylon fiskerliner 

 

 
Sommerfugleknob 

Benyttes til at lave et øje på et tov. Øjet kan belastes fra alle sider. 

Knobet kaldes også for alpesommerfugl, Linemann’s loop eller Harness loop. 

Huskereglen for at danne knobet er således: Lav et otte-tal på tovet, før den øverste 

del af otte-tallet ned under tovet og op igennem den nederste del af otte-tallet 

 

 

Instruktioner til at binde knob 

På nettet kan du finde mange instruktioner (tekst og video) til at binde knob,  

et godt sted at begynde er https://spejder.dk/knob-bibliotek 
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