Knuter som er mye brukt om bord
Se http://www.deafboatclubnorway.com/nyttiginfo/documents/knuterogstikk.htm
Halende part = Den delen av tauet som noe trekker i
Tamp = Enden av et tau
Bukt = Et tau lagt dobbelt (eller tauet mellom endene, altså mellom tampene)
Dobbelt halvstikk – til å henge opp ting.
Brukes aldri til fortøyning da den kan gli opp.
Unngå dobbelt halvstikk på egen part vist
med kryss over. Den sitter godt, men den kan
låse seg ved belastning og er da veldig vond å
få opp.
Den nederste er sikret med et halvstikk rundt
egen part. Den glir ikke opp og er f.eks. bra til
fendere. (Ekstra fint hadde det vært å ta det
siste halvstikket med slipp.)
Dobbelt halvstikk med slipp. Nesten alle
knuter og stikk kan legges med slipp. Legg
tauet dobbelt – i en bukt – og stikk bukten inn
istedenfor tampen ved aller siste innstikk.
Pullertstikk – til feste av fortøyning i en
pullert eller stolpe. Kalles også rundtørn med
kontratørn. I figuren tas det to kontratørn.
(Noen sikrer med et enkelt halvstikk øverst.)
Pålestikk – til å lage et fast øye (løkke på
enden). Pass på at tampen kommer ut inne i
løkken. Et pålestikk lagt over en pullert er
meget sikker. Noen skjøter tau midlertidig med
to pålestikk inne i hverandre, men da blir det
noe «filing» (slitasje) mellom dem.
Ankerstikk – nummer (3) er god nok for enkle
oppheng, (4) er betydelig sikrere. Brukes for å
feste til en ring, f.eks. i ankeret (derav navnet).
Det kalles også toppseilstikk når det fester
toppseilet til toppseilstangen.
Til høyre – med rødt tau – er ankerstikket vist
med slipp.

Båtmannsknop – til skjøting av to like tau.
Legges denne med dobbelt slipp, så er det en
sløyfe.
Båtmannsknop

«Kjerringknop» huff!

Knut W. Hansson

Pass på at tampen og halende part kommer ut
samlet ellers er det «kjerringknop» og den
holder ikke.
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Flaggstikk – til skjøting av to ulike tau og
festing av tau til en løkke. Pass på at tampene
skal være på samme side.
Enkel

Brukes også til å feste tau til en fast løkke, slik
det ofte er behov for når flagglinen skal festes
til en hempe i flagget.

Dobbel

Kryssholtfeste/koffernaglefeste – feste tau til
et kryssholt/koffernagle.
På koffernaglen til høyre er stikket vist med
sikring. Da er den vanskeligere å ta opp fort så
det gjør vi helst ikke. Av og til haster det!
Sikringen børe evt. gjøres med slipp.
Åttetallsknop – på enden av tau så de ikke skal
gå igjennom en ring

Løs kveil – når kveilen skal stues vekk.
Kveil alltid med solen/klokken.
Når den åpnes, legges kveilen ned på dekket
med den tampen som skal brukes øverst.

Opphengt kveil – når enden sitter fast og
kveilen skal henges opp på kryssholt eller
koffernagle. Kveil alltid fra den faste enden.
Det kan med fordel surres litt med bukten
stramt rundt kveilen først.

Kaste et tau: Lag en passende stor kveil og
kast kveilen med underhåndskast. Husk å holde
igjen i din ende!
Kast ikke rett på en person men ved siden av
eller over – det kan være vondt å bli truffet av
en kveil.
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