
  
 
 
Om knopar 
 
Ordet knop kommer från holländskans ”knoop” som betyder knut. Knopar används 
för att sammanfoga tågvirke och rep eller för att fästa föremål vid något. Knut är en 
landterm, medan knop mest används i sjösammanhang. Till sjöss finns också 
begreppet stek för speciella knopar. 
 
Det finns otaliga sorters knopar och lika många indelningar (nästan) som det finns 
knopboksförfattare. Varianterna är tusenfaldiga och alla har sina respektive för- och 
nackdelar. Man behöver nu inte lära sig alla dessa knopar utan klarar sig gott med 
fem till sex stycken. Det viktiga är att välja rätt knop för ändamålet – och att också 
kunna lösa upp den.  
 
Råbandsknop, eller dubbelt halvslag som den också kallas, är oftast den knop man 
lär sig först. Den är mycket gammal och användes redan på stenåldern. 
 
Många användningsområden 
 
Knopar används i många sammanhang, inte minst i samband med segling, klättring, 
fiske, camping och lantbruk. Under första världskriget utvecklades en särskild knop – 
kirurgknopen – för att snöra åt blodkärl under operationer. 
När skogsarbetare skulle dra tunga timmerstockar kom timmersteken väl till pass.  
Till sjöss utvecklades många olika typer av knopar för olika ändamål. För att 
sjömännen skulle veta om någon varit inne i deras säckar och stulit, använde de en 
speciell knop att försluta dem med.  Hästintresserade använder ofta grimskafts-
knopen för att fästa en häst. Exemplen är många. 
 
 
Lämpliga rep 
 
Bäst är att använda treslagna rep – det vill säga rep tvinnade av tre trådar – som ger 
stabila knopar. Undvik de ”plastiga” varianterna som är svåra att hantera. Välj repets 
tjocklek efter vad det ska användas till. Mellan sex och 16 millimeter täcker de flesta 
behov i skolskogen. 
 
 
 
(Texten är från Skogen i Skolans häfte ”Möjligheter i skolskogen”). 
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Användbara knopar 
Med knopar kan man snabbt, enkelt och säkert anlägga en teknikbana.  
Vissa knopar kan användas för att bygga till exempel en trefot. Knopar 
kan också  användas vid samarbetsövningar. Här finns nio olika sorters 
knopar som är mycket användbara i skolskogens teknikbanor eller 
andra aktiviteter.

1.  Dubbelt halvslag – användbar i konstruktioner

2.  Råbandsknop – användbar i konstruktioner

3.  Skotstek – används främst för att binda ihop två rep av olika 
tjocklek och material

4. Pålstek – också kallad brandmansknop. Säker och stark, kan 
göras med en hand.

5. Timmerstek – kan användas för att dra en tung stock.

6. Konstriktorstek – Kan användas till att stasa/stoppa kraftig 
blödning i arm eller ben.

7.  Grimskaftsknop – används för att knyta fast en häst vid 
grimman. Kan göras med en hand.

8.  Jens knop – en kombination av två knopar som kan 
användas där det är tung belastning i hinderbanor.

9.  Åttan eller överhandsknop i åtta (en vanlig seglarknop, 
stoppknop)
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