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Skedknivar



Det allra viktigaste när det ska täljas är en vass kniv. Istället för att 
vara en härlig kreativ upplevelse blir det lätt både irriterat och farligt 
om kniven är slö. En riktigt bra kniv ger dig helt enkelt de bästa 
förutsättningarna att lyckas.

Skedknivar
Om du vill tälja din egen sked, skål eller kåsa är det en skedkniv som 
gäller då bladets U-form gör det möjligt att gröpa ur rundade och 
konkava former.

 

säkrare att använda

För säkrare användning av kniven är bladet 
avrundat och utan spets, detta för få bort 
den alla vanligaste orsaken till skada.

Skaftet

Det klassiskt spolformade Morakniv 
handtaget av björk ligger perfekt i din 
hand oavsett vilket täljgrepp eller teknik 
du använder. Björkträ ger också utmärkt 
friktion och känsla mot huden. Eftersom 
handtaget är gjort av trä finns alltid 
möjligheten att enkelt tälja till det efter 
eget tycke och smak. 

Eggskyddet

För att skydda både dig och kniven 
levereras alla våra knivar med ett enkelt 
men genialt designat eggskydd. Tillverkat 
lokalt av vegetabiliskt garvat läder av 
kohudar från regionen.

Bladet
Bladet måste glida längs den kurvatur som du skär i trät. Om inte 
bladets fulla bredd följer en tänkt kurvatur hugger bladets baksida i 
urgröpningen vilket resulterar i en hackig yta istället för en slät  
och fin. 

Vi har därför sett till att optimera bladet så att det löper lätt 
över skedens eller skålens insida. Tillsammans med optimerade 
eggvinklar på bladet ger detta dig den bästa täljupplevelsen.

Alla blad är av rostfritt stål.

Släta ytor

Bladet är anpassat för att löpa jämnt 
och lätt över skålen eller skedens insida 
utan att haka fast och ge upphov till en 
hackig yta. 



Hur man täljer en sked
Se hur vår ambassadör Jögge 
Sundqvist eller Surolle som han 
kallas täljer en sked i ”The Swedish 
Knife Grip Sessions” på vår 
YouTube-kanal. 

Kurvatur
Bladets kurvatur är viktig och det finns några saker man bör känna 
till. En snävare kurvatur på bladet ger tvärare kanter på det du täljer. 
Ett sådant blad kan dock lämna en effekt likt en plöjd åker efter sig, 
som kan vara svår att få bort. 

Ett blad med mer vid kurvatur gör det dock möjligt att rentälja en 
sådan yta slät men det kan kräva lite övning. 

Bladets rADIE

Radien på skedknivarna 162/164 och 163 blir från handtaget sätt gradvis mindre ju längre 
ut du mot spetsen du kommer. Det ger dig möjligheten att justera hur tvära kanter du får 
på det du täljer utifrån vilket del på bladet du använder.

Snäv kurvatur

164 och 162 - dessa knivar har ett enkelt 
eller dubbeleggat rostfritt blad och den 
snävaste kurvaturen av våra skedknivar.

Greppa knivhandtaget med fingrarna 
och stöd skeden med tummen.

Lagom mycket kraft när du täljer gör att 
det går bäst.

Täljer du inte i färskt trä, 
blötlägg då ämnet så går det 
mycket lättare.

Försök alltid att tälja tvärs mot fiberriktningen.

vid kurvatur

163 - Rostfritt dubbeleggat blad med vid 
kurvatur. Perfekt för rentäljning av ytor 
eller skålar med stor radie.



Våra skedknivar
Bladet på våra skedknivar finns i fyra olika versioner. Stor och liten 
radie, dubbel egg för både tryck och drag täljning och enkel egg för 
vänster- eller högerhänta. Alla med utrymme för fingerstöd längs 
med ryggen.

Skedkniv 164

Högerhänt 

Den här kniven 
har ett enkel-
eggat blad för 
högerhänta. 
Bladets bakkant 
är inte vass 
vilket ger dig 
möjligheten 
att använda 
vänsterhandens 
fingrar för att 
skjuta på bladet 
från baksidan. 
Bladet har 
den snävare  
kurvaturen av 
våra skedknivar.

Kniven kommer 
med ett eggskydd 
av vegetabiliskt 
garvad läder, från 
Sverige.

Artnr 13385

Skedkniv 164

Vänsterhänt

Den här kniven 
har ett enkel-
eggat blad för 
vänsterhänta. 
Bladets bakkant 
är inte vass 
vilket ger dig 
möjligheten 
att använda 
högerhandens 
fingrar för att 
skjuta på bladet 
från baksidan. 
Bladet har 
den snävare  
kurvaturen av 
våra skedknivar.

Kniven kommer 
med ett eggskydd 
av vegetabiliskt 
garvad läder, från 
Sverige.

Artnr 13386 

Skedkniv 163

Dubbeleggat

Den här kniven 
har ett dubbel-
eggat blad, så 
att du kan både 
skjuta och dra när 
du täljer. Bladet 
har den vidaste 
kurvaturen av 
våra skedknivar. 
Perfekt för 
rentäljning av ytor 
eller skålar med 
stor radie.

Kniven kommer 
med ett eggskydd 
av vegetabiliskt 
garvad läder, från 
Sverige.

Artnr 13387

Skedkniv162

Dubbeleggat

Den här kniven 
har ett dubbel-
eggat blad, så 
att du kan både 
skjuta och dra när 
du täljer. Bladet 
har den snävare 
kurvaturen av 
våra skedknivar.

Kniven kommer 
med ett eggskydd 
av vegetabiliskt 
garvad läder, från 
Sverige.

Artnr 13388
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