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Knotnut 1.2 
 
"Knotnut" mærket er et forsøg på at blæse lidt liv i en af de 
"gode gamle" spejderfærdigheder, nemlig knobbinding. 
 
Det er helt frivilligt, om man vil tage mærket.  
Det er et færdighedsmærke, man kan tage, hvis man synes,  
knob er spændende. 
 
Mærket består af 3 dele, en bronze, et sølv og et 
guld-del der tilsammen slutter en cirkel, 8 cm i diameter. 
 
"Mærkeprøven" tages hos Tropsleder. 
og hvert mærke skal tages med minimum en måneds mellemrum.  
Dog ikke før det forrige mærke er syet på uniformen 
Prøven kan tages den sidste tirsdag i hver måned måneden.  
Tag lige fat i Tropslederen, på Messenger eller på spejdermødet før, og meld jer klar til at tage 
prøven. 
 

For at opnå Bronzemærke: 
Spejderen skal kunne binde de 6 markerede knob 
Kende deres navn og vide hvad de kan bruges til. 
Mærket er beregnet til ”Store” minier eller Junior 
 

For at opnå Sølvmærke: 
Spejderen skal kunne binde  

mindst 10 af de 14 markerede knob + 2 besnøringer + 1 pynteknob + 1 taklinger 

Kende deres navn og vide hvad de kan bruges til.  
Man skal have taget bronzemærket og det skal være syet på uniformen. 
Mærket er beregnet til Junior eller trop 
 

For at opnå Guldmærke: 
Spejderen skal kunne binde  

Alle 17 Knob +2 besnøringer +4 pynteknob +2 taklinger +1 splejsninger 

Kende deres navn og vide hvad de kan bruges til.  

Man skal have taget sølvmærket og det skal være syet på uniform. 
Mærket er beregnet til trop eller klan 
 
Mærket må tages af alle spejdere, uanset hvilken gren I høre til. (egnet til 8+ år) 
Herunder kan I se hvilken knob og stik i skal kunne for at tage mærket. 
 
Jeg har lagt hjælpe videoer til alle Knob på Team Grønspætternes YouTube side. 
 
 
Rigtig god fornøjelse  
 
De gladeste Spejder hilsner  
Stålanden – Tropsleder Prins Hamlet Gruppe 
 

Mærket kan købes hos Mærkelex.dk 

http://teamgrønspætterne.dk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_gpTB742Wyeggj6oISVCtb37l9a3nOxA
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  Mini - Junior Junior - Trop Trop - Klan 
Nr. Knotnut 1.2 Bronzemærke 

Alle 6 markerede knob 
Sølvmærke 

Mindst 10 af de 
14 markerede knob 

+2 besnøringer  

+ 1 pynteknob 
+ 1 taklinger 

Guldmærke  

Alle 17 Knob 

+2 besnøringer  

+ 4 pynteknob 
+ 2 taklinger   
+1 splejsninger 

Knob og Stik 
1 Råbåndsknob X X X 
2 Dobbelt halvstik X X X 
3 Flagknob X X X 
4 Tømmerstik X X X 
5 Ottetalsknob X X X 
6 Hesteknob X X X 
7 Pælestik  X X 
8 Trompetstik  X X 
9 Kirurgisk Knude  X X 
10 Dick Turpin  X X 
11 Syet ottetalsknob  X X 
12 Fiskerknob/ Engelskknob  X X 
13 Tyveknob  X X 
14 Dobbelt Pælestik  X X 
15 Præriens rose   X 
16 Rullestik om egen part   X 
17 Alpesommerfugl   X 

Besnøring 
1 Vinkelbesnøring  X X 
2 Krydsbesnøring  X X 

Pynteknob* 
1 Firknob - Venskabsknob  X X 
2 Sømandskors   X 
3 Diamantknob   X 
4 Abehånd   X 

Takling* & Splejsninger* 
1 Almindelig takling  X X 
2 Krone/Spansk tackling   X 
3 Øjesplejsning   X 

* Hjælp i form af trykt vejledning, accepteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teamgrønspætterne.dk/
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Nr. Knotnut 1.2 Beskrivelse  Video 

Knob og Stik 
1 Råbåndsknob Bruges til at forene to stykker tov, der er nogenlunde lige 

tykke. 
X 

2 Dobbelt halvstik Velegnet til at fæstne et reb til en pæl eller rafte X 
3 Flagknob Bruges til at fæste tampen i et fast øje (f.eks. på et flag) eller til 

at forene to tove af forskellig tykkelse. 
X 

4 Tømmerstik Bruges når man starter på en besnøring. Derudover bruges 
knobet også til at binde rundt om større mængder brænde, 
tømmer eller rafter, når disse skal slæbes. 

X 

5 Ottetalsknob Bruges til at lave et stopknob på et reb X 
6 Hesteknob Velegnet til opbevaring af knobtov X 
7 Pælestik Benyttes til at danne en fast løkke for enden af rebet. Det er det 

almindeligste faste øjeknob, fordi det er både hurtigt at slå og 
stabilt. Pælestikket ligner et flagknob, men er altså et fast øje 
mens flagknobet bruges til forening af 2 ender. 

X 

8 Trompetstik Bruges til at forkorte et reb, og har den fordel at det kan bindes 
direkte på rebet 

X 

9 Kirurgisk Knude Bruges til at binde et reb fast om en genstand. Knuden kan 
også bruges til at lukke sår. 

X 

10 Dick Turpin Et slipstik, der kan bindes rundt om rafte. Dick Turpin var en 
landevejsrøver i Englang; og det siges at han altid slap hurtigt 
væk fordi han fortøjrede sin hest med et Dick Turpins knob. 

X 

11 Syet ottetalsknob Danne en fast løkke på en bugt på et reb. Det bruges bl.a. ved 
sejlads, bjergbestigning og rapelling. 

X 

12 Fiskerknob/ Engelsk knob Bruges til at samle to ender på et stykke snor. X 
13 Tyveknob Et tyveknob er en variation af Råbåndsknobet, der efter 

sigende kan bruges til at afsløre eventuelle indbrudstyve. 
X 

14 Dobbelt Pælestik Danner et par løkker af en fast størrelse i rebets midte. 
Og kan i en nødsituation bruges til at lave en stol til at løfte 
nogen op med. 

X 

15 Præriens rose Bruges som et pynteknob eller til at fordele et træk på tre tove. X 
16 Rullestik om egen part Er en justerbar løkkeknude til brug på reb under spænding X 
17 Alpesommerfugl Er en fast løkke, der kan bindes midt på et reb og kan tåle træk 

i flere retninger 
X 

Besnøring 
1 Vinkelbesnøring Bruges til at binde to rafter sammen der mødes i en ret vinkel.  
2 Krydsbesnøring Bruges til at binde to rafter sammen der mødes i et kryds.  

Pynteknob 
1 Firknob - Venskabsknob Bruges til at binde spejdertørklædet. X 
2 Sømandskors Er en dekorativ knude, der ofte bruges på en nøglesnor, og 

bliver brugt i kinesiske knudeapplikationer. 
X 

3 Diamantknob Er en dekorativ knude, der ofte bruges på en nøglesnor. X 
4 Abehånd Den bindes i enden af et reb og tjener som en vægt, der gør det 

nemmere at kaste, eller også som en pynteknude 
X 

Takling* & Splejsninger* 
1 Almindelig takling formål er at forhindre optrævling af et reb X 
2 Krone/Spansk tackling bruges som en måde til at afslutte enden på et trestrenget reb 

for at forhindre det i at trævle 
 

3 Øjesplejsning Bruges til at lave et stærkt øje i et tov.  X 
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