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Följande uppgifter gäller för splitsning av en 10 mm lina.
För linor med en annan diameter måste måtten anpassas på motsvarande sätt.

Splitsning av lina med mantel och kärna

Markera linan mätt från linans ände vid 20 cm
(= markering 1).

               Markering 1

Steg 1

Steg 2

               Markering 1

            Markering 2

Bestäm hur stort ögat ska vara och markera linan vid det motsva-
rande stället (markering 2).

Steg 4
Dra ut kärnan.

Anmärkning: Dra ut kärnan ur manteln ur den korta linändens 
riktning.

Steg 3
Böj linan vid markering 2 och öppna manteln med hjälp av en pryl.

Anmärkning: Denna process genomförs för att kärnan sedan ska 
kunna dras ut.
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Steg 5
Om linans ände är värmeförsluten måste man senast nu
skära av änden med en vass
kniv.

Dra nu ut kärnan ur manteln helt och hållet.

Anmärkning: Dra återigen från den korta linändens riktning.

Steg 6

Kärnan och manteln ska vara lika långa.

Anmärkning: När kärnan dras ut kan det hända att den även dras 
ut ur den långa linänden, vilket kan korrigeras genom att stryka 
tillbaka manteln.

 Markering 1

                        Markering 2

Steg 7

... och linda tejp om den avsmalade kärnänden och om den 
avsmalade manteländen.

Avsmala kärnan och manteln med en vass sax...

Steg 8
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För in splitsnålen i kärnan vid markering 2 och
för nålen i riktning mot markering 3.

Steg 13

Markera kärnan vid det ställe där den kommer ut ur
manteln. Dra nu ut kärnan ur manteln ca 75 cm.

Markering 1 där kärnan kommer ut

Steg 10

Steg 11

            Markering 2                 Markering 3

Markera kärnan vid 13 cm (markering 2) och vid 33 cm (markering 
3) med början från markering 1.

Steg 12
För in mantelns tejpade spets i splitsnålen som på bilden till 
vänster.

Slå en knop på linan på 2-3 m avstånd från
linans ände.

Anmärkning: Denna knop kommer att behövas senare!

Steg 9
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Vid markering 3 kommer nålen ut ur kärnan.

Dra manteln till markering 1.

Steg 14

Steg 15
För in kärnans tejpade spets i splitsnålen.
För in splitsnålen i manteln vid markering 1 och
för nålen i riktning mot markering 2.

Steg 17

Steg 18
Ca 15 cm från övergångsstället skär du av manteln
i sned vinkel och stryker kärnan över manteln, så att manteln förs-
vinner fullständigt inuti kärnan.

Steg 16

Dra med båda händerna i de tejpade ändarna (kärnan och man-
teln) och se till att övergångsstället dras ihop ordentligt.

Övergångsstället

Steg 17

Splitsnålen kommer ut ur manteln 3 cm efter korsningsstället 
(manteln och kärnan). Dra igenom kärnan helt och hållet.

Steg 16
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Häng knopen från steg 9 på en välförankrad krok och stryk 
manteln stegvis i riktning mot splitsögat.

Splitsögat ska se ut som på bilden till vänster.

Steg 19

Dra kärnan i riktning mot ögat och skär av den så nära som mö-
jligt till det ställe där den kommer ut ur manteln. Var noga med 
att inte skada manteln när du skär.

Splitsögat ska se ut som på bilden till vänster.

Steg 20

Dra i splitsögat så att kärnan försvinner fullständigt
i splitsen. Om nödvändigt kan du använda en tagling!

Steg 21




