
Knotnut hos Thorolfs juniorer 
 
"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, en sølv og en 
guld-del der tilsammen slutter en cirkel, 8 cm i 
diameter. 
 
Reglerne er tilpasset Thorolf - ligesom folkene bag 
mærket opfordrer til. 
 
 
"Mærkeprøven" tages hos juniorlederne og hvert 
mærke skal tages med minimum en måneds 
mellemrum. Prøven tages i forbindelse med et 
fuldmånemøde. 
 
Nogle af knobene er teknisk set stik. Det tager vi 
ikke så tungt, da mærket mest af alt er en leg. 

For at opnå bronzemærke: 
Spejderen skal kunne binde 6 forskellige knob. Kende deres navn og vide hvad de kan 
bruges til. 

For at opnå sølvmærke: 
Spejderen skal kunne binde 10 forskellige knob + 2 pynteknob eller splejsninger. Kende 
deres navn og vide hvad de kan bruges til. Man skal have taget bronzemærket og det skal 
være syet på uniformen. 

For at opnå guldmærke: 
Spejderen skal kunne binde 12 forskellige knob + 4 pynteknob eller splejsninger. Kende 
deres navn og vide hvad de kan bruges til. Man skal have taget sølvmærket og det skal 
være syet på uniformen. 
 
  



Spejderen skal kunne disse knob 

 Bronze 
Mindst seks af de 
markerede knob 

Sølv 
Mindst ti af de 
markerede knob + to 
pynteknob og 
splejsninger 

Guld 
Mindst 12 af de 
markerede knob + 4 
pynteknob og 
splejsninger 

Knob og stik 

Råbåndsknob X X  

Dobbelt halvstik X X  

Flagknob X X  

Tømmerstik X X X 

Pælestik X X X 

Ottetalsknob X X X 

Trompetstik X X X 

Hesteknob  X X 

Kirugknude  X X 

Slipstik/Dick Turpin  X X 

Syet ottetalsknob  X X 

Fiskerknob  X X 

Vinkelbesnøring  X X 

Krydsbesnøring  X X 

Rullestik om egen 
part 

  X 

Sommerfugleøje   X 

Pynteknob 

Firknob  X  

Sømandskors   X 

Diamantknob   X 

Abehånd   X 

Splejsninger 

Almindelig takling  X  

Krone   X 

Spansk tackling  X X 

Øjesplejsning   X 
 


