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Linjal är i slöjdsalen det vanligaste mätverktyget. Det finns 
linjaler av trä eller plast och är ofta 50cm eller 100cm långa. 

En linjal av stål heter Stålskala och är vanligen 300mm, 
500mm eller 1000mm.  

 
 
 
 

 

Tumstock är snickarens traditionella mätverktyg och bör 
finnas till hands även i slöjdsalar. Finns av trä, metall eller 
plast i 1m eller 2m längd.  
Namnet kommer av att graderingen ursprungligen var i tum, 
eventuellt med en kompletterande skala i meter. Idag är 
graderingen ofta endast i meter och den korrekta 
benämningen är då "meterstock"; i vardagligt tal används 
dock vanligen den etablerade termen tumstock eller 
måttstock. 
 

 

Anslagsvinkel används för påritning och kontroll av räta 
vinklar. På en del modeller bildar anslagsvinkelns översta 
kortsida 45° vinkel.  

 

Geringsvinkel har klingan i ett fast läge i 45° vinkel mot 
anslaget.  
 
Smygvinkel har samma huvuddelar som anslagsvinkel 
men har ställbar klinga som låses i önskat läge med en 
skruv.  

 

 

Strykmått är ett verktyg som används för att kunna dra 
linjer parallellt med en kant, t ex för att rita ut bredd och 
tjocklek på ett arbetsstycke, men också för att rita ut tappar, 
tapphål etc. I slöjdsammanhang används mest strykmått för 
blyertspenna, men det finns också sådana som med en 
ritspets eller ett skär som ritar ut den önskade linjen.  
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Passare (blyertspassare eller stickpassare) kan användas 
för att rita ut cirklar och rundningar, men också för att märka 
ut flera punkter med olika avstånd emellan.  
 
Stångpassare kan användas om den önskade radien är för 
stor att ställa in på blyerts- eller stickpassare 
 
Krumpassare eller fotpassare används mest för utvändig 
respektive invändig mätning vid svarvning.  

 
 

Bågsåg har en stålrörsbåge (oftast med oval profil) som 
hållare för sågbladet. Infästningen på vissa modeller är 
försedd med spännanordning för bladet med möjlighet att 
snedställa det i olika vinklar. Bågsåg är lämplig för sågning i 
färskt trä.  
 

 

Fogsvans/universalsåg är ett kraftigt, mot framänden 
avsvalnande sågblad på vilket ett handtag är fäst. Ryggen 
är på moderna fogsvansar rak och kan användas att linjera 
efter. Oftast är även handtaget utformat med en rak 
framkant, tillsammans bildas då en anslagsvinkel. 
Fogsvans är en såg som går att använda till många 
material och grövre tjocklekar. Bladen finns i kap-, klyv- 
eller universaltandning.  
 

 

 
 
 
 

Ryggsåg har ett jämnbrett sågblad som gjorts styvt och 
oböjligt med en förstärkning av ryggen. Används för 
kapning och justering av klena dimensioner, t ex lister, 
rundstav, samt för utsågning av tappar och sinkor av 
sinkning. Den har i stort sett samma användningsområde 
som sågar med sinksågblad.  

 

 

Sticksåg är en universalsåg med lågt blad. Sticksågen 
fungerar utmärkt i trånga utrymmen. Ska du såga ut från 
mitten av en plywood kan du borra ett hål så att sticksågen 
kommer igenom hålet och sedan såga ut öppningen inifrån.   

Fanérsåg är en såg konstruerad för sågning av klena 
arbetsstycken och tunt skivmaterial. Fanérsågens handtag 
är snedställt vilket gör att sågen kan såga väldigt nära ett 
annat arbetsstycke.  
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Japansåg eller dragsåg är en typ av såg som sågar endast 

vid dragning. Eftersom bladet inte behöver stå emot tryck 

kan det göras tunnare. Dragsågar är lättare och ger ett 

tunnare snitt. En nackdel är att sågen lätt fastnar i snittet 

om det blir djupt. 

 

 

 

Kontursåg har ett smalt, universaltandat blad med två 
tvärgående sprintar för fastsättning i bågen. Den används 
för sågning efter svängda linjer i tunt material. Bladet är 
ställbart i olika vinklar mot bågen.  

 

 
Lövsåg har en djupare båge än kontursågen. Bladen är 
mycket smala och finns med olika fin tandning samt för 
sågning i metall. Lövsågen används enbart för att såga i 
tunt skivmaterial.  
 

 

 
Geringssåg är fast monterad i en ställning som underlättar 
exakt kapning i spetsig eller rät vinkel av tunna lister, ramträ 
etc. 90° och 45° vinkel brukar vara särskilt tydligt 
markerade, men även andra vinklar är inställbara. 
Geringssågen är begränsad genom dess ställning som 
begränsar sågning av större arbetsstycken.  
 

 

Bågfil är namnet till trots en typ av såg för metall. Bågfilen 
används för kapning av till exempel 
klenare rör eller bultar och stänger. Bågfilen har ett tunt 
sågblad som kan bytas efter behov varvid man bör beakta 
sågbladets tandning i längdriktningen eftersom användaren 
vid sågning skjuter sågen ifrån sig. Vid sågning i trä kan en 
bågfil upplevas som slö, detta beror på att den är tandad på 
ett annat sätt än en såg avsedd för trä. 
 

 

Rubank är en lång hyvel som används för uppriktning, 
kanthyvling och planhyvling av långa arbetsstycken. Just 
längden och tyngden gör det möjligt att utföra en jämn och 
rak hyvling vilket är särskilt viktigt vid hyvling av kanter som 
skall limmas mot varandra vid fogning. Rubank finns av trä 
och av metall.  
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Putshyvel kallas en något kortare och mindre hyvel som 
används för finbearbetning av släta ytor. Med en skärpt och 
väl inställd putshyvel kan även de mest vresiga trästycket 
hyvlas till en fin yta. Putshyvlar finns av trä och av metall.  

 
Spånhyvel har mycket kort ”stock” eller hyvelkropp och 
används för att hyvla konvexa och konkava ytor och kanter 
samt för att fasa eller runda bågformade kanter. Den korta 
hyvelkroppen är försedd med två handtag. 

 

 
 

Stöthyvel är en liten hyvel av järn avsedd speciellt för 
hyvling av ändträ, vilket vid hyvling med vanliga hyvlar lätt 
spjälkas sönder.  

 

Täljkniv (morakniv) har bladet laminerat av stål med hög 
respektive låg kolhalt, vilket ger en kombination av skärpa, 
seghet och styrka. Bladets profil (eggfasen börjar på halva 
bladets bredd) medverkar också till god styrka.  
 

 

 

Slöjdkniv har bladet helt av härdat stål och hela sidan är 
slipad till eggfas. Eggvinkel och skärmotstånd blir därför 
minsta möjliga.  

 

Brytbladskniv (universalkniv) i någon form brukar också 
finnas i slöjdsalar. De används dock mest för slöjd i andra 
material, till exempel läder eller plast. Ytbytbara blad gör att 
man slipper slipningsarbete.  

 

Bandkniv är en kniv, skärande verktyg, som har handtag i 
båda ändar. Bandkniven formar snabbt och grovt. Lämpar 
sig för när mycket material ska avlägsnas från ett 
arbetsstycke. Bandkniven kommer in i arbetsprocessen före 
hyveln eller spånhyveln då bandkniven ger en grov finish.  

 

Skedkniv är en slöjdkniv som har ett svängt blad. 
Skedkniven kan ha eggfas åt ena hållet åt båda hållen 
(dubbeleggad). Har skedkniven dubbelegg så är det vanligt 
att de är olika vinklar på eggfasen så att ena sidan är till för 
grövre täljning och de andra för slutfinish och detaljer. 
Skedkniven används vid utgröpning av ett arbetsstycke. 
Vanlig vid tillverkning av skedar och slevar i rått trä 
(råslöjd). 
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Penhammare väger upp till 110g. En lätt penhammare är 
gjord för att användas till stift, nubb och småspik. 
Penhammaren har ingen klo på baksidan för att dra ut 
spikar utan den har istället en pen. Den används vid 
fästning av mycket små stift och nubb.  
 

 

 

Snickerihammare väger 450-570g. Snickerihammaren 
används till tyngre arbeten än en penhammare. Den lämpar 
sig för större spik. På ovansidan har den en klo som 
används för att dra ut spik.  
 

 

 

Träklubba är en klubba eller hammare i trä och dess 
utseende kan variera ganska mycket. Vanligtvis används 
en träklubba för att slå på ett stämjärn eller skölp. En 
träklubba skadar inte stämjärnets handtag som en 
hammare i metall skulle ha gjort.  

 

Träklubba med annat utseende. Används som ovan.   

 
 

Bocktång är en tång som har rundade käftar. Då käftarna 
är rundade så lämnar de inte märken och lämpar sig för att 
bocka och forma metalltråd.  

Hovtång drar ut spikar där en snickerihammare med klo 
inte kommer åt. Ibland har hovtången en liten klo på ända 
av det ena handtaget som används för att lyfta upp 
plattskalliga spikar.  
 

 

Kombinationstång är en kraftigare tång med kraftigare 
käftar. Kombinationstångens käftar har ett räfflat mönster 
för bättre grepp, en rundad yta för bättre grepp kring runda 
material och ofta en eggfas längst in för att kunna nypa av 
material som till exempel ståltråd.  
 

 

Näbbtång är en tång som ofta har tunna och långa käftar. 
Käftarna kan vara både räfflade eller oräfflade. Näbbtången 
lämpar sig vid arbeten där det är dåligt med utrymme. Kan 
även användas till att hålla fast smånubb vid spikning.  
 

 

Polygrip är en griptång där avståndet mellan skänklarna 

kan varieras. Polygripen är ett multiverktyg som snabbt och 

enkelt kan gripa över föremål med olika diameter. Det är ett 

mycket effektivt och smidigt verktyg när man vill kunna 

lossa både till exempel muttrar och rör med ett och samma 

verktyg. 
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Avbitartång är en tång som används för klippa av diverse 

föremål. Skären är olika utformade, beroende på vilket 

material som ska klippas. Så har till exempel avbitare 

avsedda för pianotråd (= härdat fjäderstål) skär med rundad 

egg och inte spetsig. Det förekommer tre sorters 

avbitartänger: Sidavbitare (se bilden), Ändavbitare (liknar 

en hovtång) och Kraftavbitare (se nedan). 

 
 

Kraftavbitare är en stor avbitartång som används för att 
klippa av olika metallföremål. Beroende på kraftavbitarens 
storlek så kan den klippa av exempelvis grövre metalltråd, 
mindre kedjor, skruv och spik. Kraftavbitaren använder en 
saxkonstruktion, som genom dubbel utväxling ger stor kraft 
i den främre, klippande delen. 
 

 

Lockbettel är en typ av stämjärn som används till djupa 
uttag för lås och tapphål. En bredare lockbettel kan också 
användas som huggjärn tillsammans med träklubba.  
  

Skölp (håljärn) ser ut som ett stämjärn men har kupad 
form. Skölpar kan också vara svängda för att underlätta vid 
utgröpning. Skölpar kan ha utvändigt slipad egg som 
används vid konvexa rundningar och räfflor. Skölpar med 
invändigt slipad egg används också vid konvexa rundningar 
och djupa runda urtag.  
 
Getfot är en skölp som har en V-profil. Getfot finns i 
varierande storlekar, från håljärnsstorlek till mycket små 
storlekar och lämpar sig för snideriarbete och skära grunda 
dekorer.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stämjärn är ett kraftigt huggjärn som klarar hårda slag med 
träklubba. Stämjärn finns i varierande bredd och längd. Det 
finns även olika varianter av stämjärn och den vanligaste 
varianten i slöjdsalen är faskantat stämjärn. Stämjärn 
används bland annat vid markering inför utgröpning, hugga 
ut tappar och sinkningar.  
 

 

Syl är ett spetsigt verktyg för håltagning. Det används till 
exempel till markering i trä för att underlätta att få 
i skruvar och till håltagning i läder. En syl med kantigt 
tvärsnitt kallas pryl (se nedan). 
 
Pryl är ett spetsigt handverktyg som används för att ta upp 
eller förstora hål i mjuka material såsom trä och läder. 
Prylen har ett kantigt tvärsnitt till skillnad från sylen som har 
ett runt. 
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Borrsväng är en äldre typ av handborrverktyg som utrustas 

med olika spiralborrar eller träborrar. Borrsvängen är C-

formad med en vridbar bröstplatta att lägga mot magen, 

bröstet eller låret efter åtkomlighet när man borrar. De 

modernare har en kullagrad bröstplatta samt har 

en borrchuck med två, tre, eller fyra backar för fäste av 

olika borr. De modernare modellerna har omställning för 

vänster och höger som kan underlätta vid till exempel 

skruvdragning eller borrning vid svårt åtkomliga ställen. 

Borrskaft eller Drillborr är en handborr som utrustas med 

spiral- eller träborr. Lämpar sig vid arbeten med små borrar 

i tunnare material eller att skruva ner skruvar med hjälp av 

en bits som fästes i chucken.  

 

 

Limklämma är en fjädrad klämma som används när man 
limmar tunnare material. Klämman är fjädrad och vanligtvis 
gjord av metall men förekommer även av trä. Klämmans 
käftar är ofta täckta av gummi för att inte lämna märken på 
det man limmar.  
 

 

Skruvtving är en tving som är gjord av metall och har en 
öppning som normalt varierar mellan 100-600mm. Dessa 
tvingar är vanligast i snickeri och slöjdsammanhang. 
Handtaget brukar vara i plast men förekommer även i trä. 
Med hjälp av skruvtvingar fogar man samman ytor, fogar 
och sidor på stommar och ramar.  

 

 
Trätving (limtving) är en tving som är gjord av trä och har 
en öppning som normalt varierar mellan 200-575mm. Med 
en trätving pressar man ihop mindre arbetsstycken vid 
limning eller fixering. Den här typen av tving skiljer sig mot 
skruvtvingen ovan då den inte klarar av att dra åt ett 
arbetsstycke lika hårt. Trätvingar är praktiska och mycket 
användbara för den som arbetar med finsnickerier.   
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Limknekt är ett kraftigt spännverktyg med en öppning som 
varierar mellan 650 och 3000mm. Långa limknektar görs av 
skena av T- eller U-profil. De används mest vid 
möbeltillverkning samt när ytor, limfogar, stommar och 
ramar ska pressas ihop. Två limknektar kan seriekopplas 
om arbetsstycket är mycket brett.  
 

 
Kryssmejsel eller stjärnmejsel är en mejsel vars ände har 
formen av ett kryss och används när man skruvar ner 
skruvar som har kryss eller stjärnformade spår.  
Spårmejsel är en mejsel vars ände är plattat och har 
formen av ett spår. Mejseln används när man skruvar ner 
skruvar med spårmönster.  
 

 

 
 

Rasp är en extra grov fil för trämaterial. Raspar finns med 
runt eller halvrunt tvärsnitt, där ena sidan har en stor radie 
och den andra är plan.  
 

 

Fil är ett verktyg av härdat stål med räfflad yta, som 

används vid skärande bearbetning av trä och metall. 

Verktyget används ibland för skärpning av grövre verktyg 

och sågar. En fil bör inte användas för bearbetning av tenn 

eller liknande mjuka metaller. Då fylls den omedelbart och 

ohjälpligt och blir oanvändbar. För att rensa en igensatt fil 

använder man en filkarda. Den ser ut som en bred 

stålborste med tät, kort borst. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Material- och verktygskännedom 

10 

Materialkännedom 
 

Furu (Pinus silvestris) är virket från trädet tall 
och det träslag som vanligast i träslöjden. Virket 
är ganska ljust men ojämn I nyansen. Virket är 
lätt att bearbeta, hyvla och svarva, mjukt och 
lättkluvet. Lösa kvistar kan dock skapa problem 
liksom kådrika partier som kan ge 
hartsavlagringar på verktyg. Virket har lätt för 
att flisa ut när det bearbetas i fiberriktningen. 
Furu används till väldigt mycket inom slöjd och 
bygg.  
 
  

Björk (Betula pendula) är ett vanligt 
förekommande träslag I träslöjden. Björkens 
virke är jämn I nyansen. Färgen på virket kan 
variera från ljust till något röd. Viket är ganska 
elastiskt och lätt att svarva och forma. Rakfibrigt 
virke går lätt att böja. Det går lätt att spika men 
förborrning rekommenderas vid kanter med 
vresig fiberstruktur.  

 
AL (Alnus incana) är inte lika vanligt träslag I 
träslöjden som till exempel furu och björk. Viket 
är ojämn I nyansen, mörkare mot mitten och 
ljusare längre ut på stocken. Al har tydligare 
ådring än björk och kan vara både ljust I virket 
och aningen mot rödbrun. Virket är något lättare 
och mjukare än björk. Lätt att klyva och 
bearbeta.  

 
En (Juniperus communis) är ett träslag som 
förekommer både som buske och som träd och 
växer i hela landet. En eller Ene har en vackert 
mönstrat virke och en karakteristisk doft. Viket 
är lätt att bearbeta och böja men svårt att klyva. 
Då En ofta förekommer som buske är det svårt 
att få ut större brädor av En. Viket gör att virket 
lämpar sig för mindre slöjdalster.  

 



Material- och verktygskännedom 

11 

Rönn (Sorbus aucuparia) är ett träd inom 
familjen rosväxter. Dess blomning om våren 
och bär på höcsten är karaktäristiska och lätt 
identifierbara tecken. Veden är ljust gulröd med 
brun kärna. Virket är ganska hårt och segt. Det 
används till verktygsskaft, räfspinnar, tunnband, 
hjulekrar mm. Rönn är svårkluvet men annars 
lättbearbetat. Den röda färgen är ofta omtyckt 
av slöjdare och konsthantverkare som idag 
gärna använder rönnvirke i skrin, mindre skåp 
m.m. 
Barken kan användas till garvning och löven till 
vinterfoder åt boskap. 

Rönnen har i folktron betraktats som magiskt 
betydelsefull och anses ha haft extra kraft som 
skydd mot åskan, häxor och trolldom, troll och 
andra naturväsen. 

 

 

Fruktträd  

Äpple, äppelträdet, ibland kallat apel, är relativt 
litet, cirka 5–12 meter högt, med en rikt 
förgrenad krona. Det översållas i maj–juni av 
vita eller rosa blommor. 

I Sverige finns två äppelarter som räknas till vår 
vilda flora: vildapel (Malus silvestris) och apel 
eller äppelträd (Malus domestica). Apeln 
härstammar ursprungligen från Malus sieversii 
som ännu växer vild i Centralasiens 
bergstrakter. När och hur apeln kom till Sverige 
vet vi inte, kanske via människor som kom 
invandrande. 

 
 
 
Päron (Pyrus communis) är en art i släktet 
päron, som växer i tempererat klimat. Päron 
odlas för fruktens skull, och är nästan lika 
härdigt som äpple. 
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Körsbär vilket omfattar ved från alla träd av 
plommonsläktet, har en gul till gulröd färg med 
framträdande märgstrålar och årsringar, 
karakteriserade av de i trädfamiljen ingående 
arterna. Det är lätt att bearbeta och används för 
olika slöjdarbeten, men även för 
möbeltillverkning eller exklusiva 
inredningsdetaljer 

 

 
Exotiska träslag  

Masurbjörk (Betula pendula var. carelica) är en 
variant av växtarten vårtbjörk med en genetisk 
defekt som gör att trädet får vrilar på stammen 
med masur. Årsringarna orienterar sig fel, vilket 
ger veden ett flammigt utseende. Masurved 
används till möbler, skålar, knivskaft med mera. 

Mahogny består av ett eller flera ädelträslag av 
rödbrun, hård ved med tyngd och som främst 
nyttjats som virke inom möbelindustrin.  
Swietienia macrophylla (hondurasmahogny) 
från Central- och Sydamerika och senare även 
för liknande träslag från flera träd från både 
Afrika och Asien. Många av dessa tillhör 
mahognyfamiljen Meliaceae. Khaya kallas 
ibland afrikansk-, gambia- eller 
madeiramahogny. 
 
Valnöt (Juglans regia) är en art inom familjen 
valnötsväxter. Arten förekommer naturligt på 
Balkan och österut till Turkiet och Libanon. Det 
bruna, flammiga valnötsträet är ett av de 
vackraste europeiska träslagen, som i 
synnerhet används som faner på finare möbler. 
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Stål (chalybs eller aciarium) är en smidbar 
legering som huvudsakligen består av järn. Kol 
är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid 
i varierande mängd i stål. Moderna stålsorter 
innehåller även många andra ämnen 
(exempelvis krom, molybden och vanadin), 
vilket ger stålet olika egenskaper.  

Några av fördelarna med stål är att det går att 
forma plastiskt i både kallt och varmt tillstånd. 
Det kan härdas på ett flertal sätt, Att 
legeringsämnen kan förändra stålets 
egenskaper samt att det går att 
materialåtervinna. 

 

 

Aluminium (Al) är ett metalliskt grundämne. 
Aluminium är en lättmetall och är den 
vanligaste metallen i jordskorpan. 
Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig 
till grå i färgen. Den är en mycket god ledare för 
både värme och elektricitet men är inte 
ferromagnetisk. Det är kan med fördel 
bearbetas genom skärande bearbetning, 
gjutning och strängpressning.  

Aluminium framställs av bauxit, som innehåller 
mellan 50 och 60 % aluminiumoxid. Processen 
att tillverka aluminium är oerhört 
energikrävande. Bauxit bryts i Ungern, Ghana, 
Indonesien, Jamaica, Ryssland och Surinam. 
Smältverk finns i Ungern, Australien, Brasilien, 
Kanada, Norge, Sverige (Kubal i Sundsvall), 
Ryssland, Kina, Island och USA. 

För att framställa ett ton aluminium krävs runt  
20 000 kWh elkraft. När man framställer 
aluminium av aluminiumskrot (till exempel av 
ölburkar) så är det nästan 20 gånger mer 
energisnålt att återvinna metallen istället för att 
utvinna ny. 
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Koppar (Cuprum, Cu) är ett metalliskt 
grundämne. Koppar är den första metallen 
mänskligheten lärde sig att bearbeta. Koppar är 
rödaktig, har klar lyster, är smidbar, tänjbar och 
en bra värmeledare. Koppar är den näst bästa 
ledaren för elektrisk ström efter silver. 

 
Mässing är en icke-magnetisk kopparlegering, 
där koppar är legerat med zink. Det kan 
förekomma fler legeringsämnen. Vanligast är 
att mässing består av 65 % koppar och 35 % 
zink och kan såväl gjutas som svarvas, fräsas 
och lödas. Den går även att svetsa, men det är 
ovanligt. 

 
Tenn (Stannum, Sn) är ett 
silvervitt metalliskt grundämne. Den här smidiga 
silvervita metallen oxiderar inte med syre vilket 
gör att den används för att skydda andra 
metaller mot korrosion med en tennbeläggning. 
Tenn är mycket mjuk och formbar. Tenn har en 
smältpunkt på 230 grader Celsius vilket gör att 
den är lätt att smälta och lämpar sig för 
gjutarbeten i slöjden.   

 
 


