
F i s k e k n u t e r
TIPS FOR Å BEDRE KNUTESTYRKE: Bruk lynlim på knuten!

Uansett hva slags sene du bruker vil knuten begynne å gli før den ryker. Jo strammere du kan dra knuten til,
desto større belastning skal til for å få den til å gli og slite.

Sene SKAL fuktes! 
Hvis du strammer til en fiskeknute på tørr sene, stiger temperaturen i sena, og friksjonsvarmen svekker både
senas bruddstyrke og knutestyrken med inntil 30% viser Alt om Fiske sine målinger.

Blodknute

Den vanligste skjøteknuten til sene. 
Tåler tykkere sene enn kirurgknuten.

Dobbel blodknute

Enkel og sterk, men vær nøye med å
bruke sju tørninger. Vanskelig å stramme
på 0,35 mm og tykkere sene.

O'Callaghans knute

Flueknute som er lett å knyte - til og med i
mørket. Øker du antallet tørninger i
avslutningen fra tre til fem, øker
bruddstyrken

Crawfordsknute

Rask og sterk flueknute

Enkel slukknute

Kanskje den mest brukte knuten blandt
slukfiskerne, men det er også mange
fluefiskere som foretrekker den.
Overraskende svak, men det er enkelt å
forsterke den.

Orvis

Enkel og sterk flueknute fra amerikanske
Orvis

http://www.klikk.no/altomfiske/


Dobbel slukknute

Den sterkeste av slukknutene. Det er viktig
at sena går to ganger gjennom krokøyet.

Dobbel-variant

Variant av dobbel slukknute - sena går to
ganger gjennom krokøyet

Fast nylonløkke

Krever nøyaktighet. Sene med bruddstyrke
opp til 3 kg gir størst knutefasthet med sju
tørninger. Antall tørninger reduseres på
tykkere snøre.

Krokstikk

Mest brukt blant meitefiskerne. kan også
brukes på kroker uten øye - såkalte "spade
end" kroker,

Jansik spesial

Enkel knute som spesielt anbefales til
sener rundt 0,40 mm.

Turles knop

Styrende flueknute som særlig
laksefiskerne bruker. Krokøyet må være
bøyd nedover eller oppover

Dobbel turle

Styrende, forsterket versjon av den
klassiske flueknuten.



Forbedret turle

Styrende knute som er en variant av Turles
knop.

Palomar-knuten

Også kalt teineknop. Enkel, allsidig og
sterk. Anbefales også til
multifilamentsnører.

Bjørneknuten

Enkel og rask, med stor bruddstyrke

Kirurgknuten

Det er særlig fluefiskerne som bruker
denne til å skjøte sammen sene av ulik
tykkelse i fortommene sine. Kan også
brukes til å lage opphengere på
fluefortommen.

Kirurgløkke

Knytes som kirurgknuten, men på én sene.
Enkel!

Duncans løkke

Kan brukes både som spoleknute og foran
sluk og fluer. Strammes som en åpen



løkke, men glir inn mot kroken ved stor
belastning.

Fast nylonløkke

Krever nøyaktighet. Sene med bruddstyrke
opp til 3 kg gir størst knutefasthet med sju
tørninger. Antall tørninger reduseres på
tykkere snøre.

Opphengerløkke

Brukes mest av fluefiskere til
opphengerfluer, men den kan også brukes
til å feste gummimark foran sluken eller
over pilken.

Homer Rhode-løkke

Beholder også sine gode egenskaper på
tykkere sene og på plastbelagt wire.

Grinner-knute

Kalles også uni-knuten. Kan også slås som
krokknute på én sene. 
NB: 
Hvis antall tørninger økes fra tre til fem på
hver side, ligger bruddstyrken godt over
90%.

Tectan-løkka

Løkke som fungerer best på stiv sene.

Spider Hitch

Brukes mye av amerikanske fluefiskere til
sjøfiske. Legg fem tørninger rundt
tommelen før du strammer til.

Rapala-løkka

Brukes særlig på wobblere som skal
svømme mest mulig fritt uten svivel.

 

 




