
TÄLJ PÅ RÄTT SÄTT

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

Att tälja och kunna hantera knivar är en viktig del av friluftslivet. Men det finns en del saker 
som är bra att tänka på för att det ska vara säkert – och för att det ska bli ännu roligare! Några 

exempel på saker som är enkla att tälja är grillpinne, vandringsstav, barkbåt och sälgpipa.  
Eller varför inte en smörkniv eller stekspade att använda när ni lagar mat i skogen?

MATERIAL 
Allemansrätten tillåter att du tar grenar och bark som ligger på 
marken, och de går utmärkt att tälja i. Färskt virke är ännu lättare 
att tälja i, men att bryta eller såga av grenar från levande träd och 
buskar utan tillstånd från markägaren är förbjudet. Vet du vem som 
äger marken kan du naturligtvis fråga om lov. 

TÄLJTEKNIK 
Tälj alltid ifrån dig. Kniven ska glida genom trästycket från 
knivbladets bas nära parerstången till bladets spets. För att det 
ska gå så lätt som möjligt att tälja så är det viktigt att kniven är 
vass och ren. Riktigt små barn kan vara med och tälja om de får 
använda en potatisskalare istället för kniv. 

POSITION 
Sitt alltid ner när du täljer. Sitt ostört, med mycket mellanrum 
mellan varandra. Luta gärna ryggen mot ett träd så att ingen kan 
råka knuffa dig bakifrån. Sitt som på bilden med benen åt ena 
sidan, för att minimera risken att skära dig i benen om du skulle 
råka slinta med kniven. Stora kroppspulsådern sitter i låren, så 
skär du dig i den hjälper det inte med plåster.

SPETS 
Får gärna vara rundad

KNIVBLAD

EGG 
Ska vara vass

SKAFT 
Ska passa handen

KNIVSLIDA 
För att skydda kniven när 
den inte används

PARERSTÅNG 
Hindrar handen från att 
glida mot bladet

ÖGLA 
För att fästa kniven

TRYCKKNAPP 
Så att kniven sitter  
kvar i fodralet

TÄLJKNIVENS DELAR 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

SÄKERHET OCH SKÖTSELRÅD
Tälj bara när du känner dig pigg och alert. Det är viktigt att tälja i 
dagsljus, så att du ser ordentligt vad du gör. Kniven fungerar bäst när 
den är vass och ren. Slipa eller bryn kniven regelbundet. Känn försiktigt 
ned nageln längs med eggen, om nageln fastnar är det dags att bryna 
eller slipa kniven. Om du trots allt skulle skära dig läker såret bättre om 
kniven är vass och ren. En förbandslåda ska alltid finnas till hands. 

• Tälj bara om du är pigg och i bra ljus
• Sitt alltid ner när du täljer, med benen åt ena sidan
• Tälj alltid ifrån dig
• Använd endast kniven till täljning
• Gå aldrig omkring med kniven
• Förvara kniven i knivslidan när den inte används


