Knob
Dick Turpins knob
Anvendes til fastgøring - et
slipstik, der kan udløses ved
et ryk i tampen.

Dobbelt halvstik

Dobbelt halvstik er et
af de mest benyttede
knob til fastgøring,
fordi det er så let at
lave, så let at løse - og
samtidig pålideligt, når
trækretningen er

Dobbelt halvstik
med rundtørn, hvis
linen er glat.

To enkelte halvstik
- meget praktisk
f.eks. hvis tovet
skal strammes,
samtidigt med at
det fastgøres.

Engelsk knob

Engelsk knob kaldes også fiskerknob. Det
anvendes til forening af to stive tovender

Dobbelt engelsk knob - til forening
af glatte liner, f.esk. nylon-fiskesnøre.

Flagknob
Flagknob (eller væverknob) bruges til
forening af to tove af forskellig tykkelse.

Flamsk knob

Flamsk knob (8-tals knob) med to parter
til forening af to tove. Let at løse.

Flamsk knob med fast øje. Let at løse
selv efter hårdt træk.

Forkortningsstik

Trompetstik - simpel og pålidelig måde at forkorte et tov på - uden brug af dolk.

Kædeknob - lidt mere kompliceret, men flot.

Hesteknob

Hesteknude - anvendes typisk til at holde styr på et knobreb.

Kirurgisk knude

Kirurgisk knob benyttes når et tov skal surres stramt
omkring en genstand.

Løbeknob
Løbeknob kaldes også rendeløkker. Det er alle løse øjer, som kan gøres større og mindre.

Simpelt løbeknob

Løbeknob med rundtørn, hvis linen er glat.

Slagterstik til ophængning af to genstande, f.eks. to
griseben - deraf navnet. Men det kan naturligvis
også være to rafter.

Pælestik

Dobbelt pælestik giver to
faste øjer, f.eks. til
personløft med tov.

Pælestik er et stabilt fast øje,
som er let at binde og let at
løse.

Præriens rose

Præriens rose anvandes hvis et træk skal fordeles på tre tove.

Råbåndsknob

Råbåndsknob til forening af to lige tykke
tove.

Råbåndsløkkeknob kan løsnes med et
enkelt ryk i tovenden.

Slipstik

Et upålideligt stik men hurtigt og nemt et let træk i tampen og tovet er løs

Slyngestik

Slyngestik anvendes fastgøring, når
der er træk i begge tovender.

Dobbelt slyngestik benyttes fx hvis man vil
klatre op ad et tykt tov på en let måde.
Slyngestikkene kan skubbes op og ned ad
tovet uden at sætte sig fast.

Stopknob

Enkelt knob - også kaldet en knude.

Flamsk knob fylder mere og er
lettere at løse.

Stopknob med rundtørn.

Tømmerstik
Tømmerstik anvendes til fastgøring, når
der er et kratigt konstant træk i tovet.
Benyttes almindeligvis til at starte en
besnøring fx krydsbesnøring.

Treslået tyrkisk knob

Treslået tyrkisk knob - til din tørklædering.
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