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FAST FØLGESVENN: En
kniv har mange oppgaver,
og er villmarkingens faste
følgesvenn på tur.

Kniver

Kniver

til all slags bruk
I denne testen har vi konsentrert oss om kniver med fast blad,
beregnet på å bæres i beltet. Det er lagt stor vekt på funksjon,
holdbarhet og ergonomisk god og sikker utforming,
men mindre vekt på design og estetikk.
Tekst/foto: Arne T. Hamarsland

H

va er den beste jaktkniven, fiskekniven eller turkniven? En
rundspørring blant brukere og
forhandlere viser at her er det
mange og til dels vidt forskjellige
meninger. Det er imidlertid noen hovedtrekk som
går igjen:
En turkniv bør ha et langt, rett og slankt blad.
Den skal takle alle oppgaver fra å skjære opptenningsved til bålet, lage grillpinner, gjøre opp fisk,
skjære brød og slakte. Det er en fordel med et litt

seigt (bløtt) stål slik at eggen tåler å hogge uten at
den knekker.
En jaktkniv har normalt et kort, bredt, buet
blad som gjør den god til flåing og reduserer faren for skader under vomming. Belastningen på
håndleddet er lav med kort blad. For bruk i bløtt
vev (skinn, sener og muskler) er det en fordel med
hardt stål som holder eggen lenge.
Fiskekniver er tradisjonelt lange, smale og fleksible. De bør være rustfri og kunne flyte.

KJEKT Å VITE
Fulltange betyr at knivstålet går helt bak til enden av skaftet. Ved stikktange går knivstålet kun et
stykke inn i skaftet. En fulltangekniv er derfor normalt noe tyngre og tåler mer belastning enn en
stikktange.
Knivstål kommer i mange varianter. Vi har ikke vurdert den kjemiske blandingen, men sett på hvordan kniven fungerer i praksis: er den skarp når du får den, holder den eggen godt under bruk, og er
det enkelt å skjerpe/bryne den slik at den blir sylskarp. Rustfritt stål er en miks av jern, nikkel, kull,
krom osv. Sterk mot rust, men vanskelig å få sylskarp. Kullstål ruster mer, men er lett å få sylskarpt.
Vask og tørk kniven etter bruk. Et treskjefte trenger treolje med jevne mellomrom, det kan også
være lurt å ha litt matolje på bladet. Ei lærslire trenger jevnlig impregnering tilpasset læret.
Vi savner knivslirer som kombinerer det estetiske med det hygieniske. Blant billigknivene er plastslirer med drenshull i bunn vanlige. Dette er praktiske og hygieniske slirer som er lette å rengjøre,
men noen nytelse for øyet er de ikke. Kvalitetsknivene kommer ofte med flotte lærslirer, men uten
drenshull og mulighet for rengjøring. En potensiell bakteriebombe hvis du slurver og putter en ikke
rengjort kniv nedi. Hvorfor ikke lage en uttakbar plastinnsats som kan tas ut og vaskes ved
behov? En annen ting er at noen fulltangekniver lar stålet stikke ut i en tupp bak, denne kan
f.eks. brukes til å knuse glass. Her hadde det vært bedre med en utforming som også
kan brukes som hammer.
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Turkniv

Snorhull

BRUSLETTO
RONDANE

God friksjon

Brusletto & Co AS, www.brusletto.no

Lett å rengjøre
Friksjon knivrygg
Fulltange

Solid blad
Ikke rust

Godt grep formet
etter hånden
Fingervern
Lett å få
sylskarp

Egg som tåler
belastning

SLIK ER TESTEN UTFØRT
Kniver er mottatt nye fra leverandør. Alle har blitt testet systematisk ca. tre
måneder innenfor de mest aktuelle bruksområdene. Hvor godt de holder
eggen, er vurdert under bruk og ved sammenlignende spikking i rå og
tørr ved. Skarphet er vurdert på negl og ved S-skjæring i avispapirsider.
Knivene er satt opp på Tormek våtslipemaskin. Rust/anløpning er registrert
på slutten av testperioden. Hardhet (Rockwell C) er målt med Gnehm
Hartenprufer.
Veiing er utført av oss, samtidig på samme vekt. Vekt kan avvike fra det
produsenten oppgir. Balanse tar utgangspunkt i overgang mellom skaft og
blad. Negativt tall = balansepunkt på skjeftet, positivt tall = balansepunkt
på bladet (kniven oppleves framtung).
Fällkniven ble invitert til å være med i testen, men ønsket ikke å delta.

VEKT KNIV/SLIRE: 186/64 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 237/121 mm
STÅLKVALITET: Bøhler 690
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 61/56
BALANSE: – 24 mm
SLIRE: Sort okselær
PRIS: kr 1179,Særpreget fulltange kniv med et spydformet blad. Skaft i oljet masurbjørk, litt
kantete og kort, lite friksjon og begrenset
fingervern. Kraftig serratering innerst på
bladrygg. Holder godt på eggen, lett å bryne sylskarp. God å spikke med, fungerer
også på vilt. God rustmotstand. Lærslire
uten sikring av kniv og uten drenshull.
Livstidsgaranti.

SLIK LESER DU TABELLEN
Bruksegenskaper: Holder eggen, lett å få sylskarp, god finish, sylskarp, god
ergonomi skaft, allsidig, velbalansert, snorhull, vekt. Turkniv: God til spikking/kløyving, allsidig, langt nok blad. Fiske: God til filetering, flyter. Jakt:
Passe langt, bredt og godt buet blad. Vektlagt med: 35 %.
Sikkerhet: Fingervern, friksjon med sleipe fingre, sitter godt i slire, kan sikres
i slire, friksjon på knivrygg. Vektlagt med: 20 %
Hygiene: Glatte overflater, tåler kraftig rengjøring, vaskbar slire. Vektlagt
med: 15 %.
Kvalitet/holdbarhet: Stålkvalitet, garanti, rustmotstand, skaft og slire tåler
fukt, drenshull i slire, fulltange, solid knivblad. Vektlagt med: 30 %.

Fulltange,
god egg,
lett å bryne

8

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt
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Kan gli i hånden,
enkel slire

Kniver

Turkniv

Turkniv

MORA KANSBOL

STRØMENG
SAMEKNIV 8 TOMS
KS8F

Morakniv, www.morakniv.se

BESTE

TU

GERBER
STRONGARM
FIXED BLADE

RKNI

V

Turkniv

VEKT KNIV/SLIRE: 98/38 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 223/105 mm
BLAD: rustfritt stål
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 56/57
BALANSE: – 25 mm
SLIRE: Plast
PRIS: kr 287,-

Gerber, www.gerbergear.com
VEKT KNIV/SLIRE: 207/122 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 250/125 mm
STÅLKVALITET: 420 HC Cerakote
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 57/58
BALANSE: – 9 mm
SLIRE KUNSTSTOFF/NYLONBÅND
PRIS: kr 1199,Fulltange overlevelseskniv med gummiert skjefte/diamantmønster, god friksjon,
markert fingerstopp. Holder godt på
eggen, lett å slipe sylkvass. Systemslire i
kunststoff/nylon, fleksible festemuligheter, hygienisk, lett å vaske, sikrer kniven
og med dreneringshull. Kniv går begge
veier i slira. Velproporsjonert, god å holde,
spikker bra. God på jakt og god rustmotstand.

Knivsmed Strømeng, Karasjok,
testkniv levert av Hekta på tur
Lettest og med kortest bladlengde av turknivene. Ytterst går bladtykkelsen fra 2,3
mm til 1,0 mm. Fint for grovarbeid innerst
og finsnitting med ytre del som ikke tåler
like hard belastning. Mykt gummiert skaft
med god friksjon, men begrenset fingervern. Tar litt tid, men blir sylskarp, holder
godt på eggen. Meget god til spikking og
jakt. Anløper litt. Plastslire med fleksibel
montering, kompatibel med MOLLE-systemet, med drenshull men uten knivsikring.
Både kniv og slire lette å holde rene.
Livstidsgaranti.

9

Tradisjonell samekniv utviklet for jegertroppen som universalkniv. Blad i brunert
karbonstål, skaft i linoljebehandlet bjørk,
behagelig i hånden, men glatt. Solid
fingervern. Takler det meste, fra å åpne
hermetikk og hogge mindre trær til å
gjøre opp fisk/slakte vilt. Blant de tyngste
allroundknivene og med lengst blad. Framtung, balansepunkt 30 mm ute på bladet,
god å hogge med. Holder eggen godt, tar
litt tid men blir sylkvass. Anløper litt. Sitter løst i lærslira,
kan sikres. Ikke
drenshull.

Lett, god kvass
egg, meget god
i bruk,
hygienisk

God i bruk,
sikker, holdbar
og hygienisk

Ikke noe spesielt
å anmerke

VEKT KNIV/SLIRE: 275/88 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 324/203 mm
STÅLKVALITET: karbonstål NB 1248 U
MÅLT HARDHET ROCKWELL C:
15 knivrygg, 63 i herdet egg
BALANSE: + 30 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 1399,-

8

Tåler ikke
de hardeste
belastningene

God til hogst og
grovarbeid,
god egg

7

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt

Totalt

Totalt

Tung,
glatt i hånden
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Turkniv

FOX FX 133 MGT
COMBAT JUNGLE

Fox knives, testkniv levert av
Kniveksperten, www.kniveksperten.no

Turkniv

ØYO RONDANE

Brødrene Øyo, www.oeyo.no

VEKT KNIV/SLIRE: 136/43 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 258/134 mm
STÅLKVALITET: 440 B
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 55/57
BALANSE: – 10 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 595,Klassisk allroundkniv med relativt langt
og rett knivblad, treskaft. Blant de letteste
allround. Sitter godt i hånden, fingerprofil
for pekefinger/fingerstopp gir brukbart
grep selv om skaftet er glatt. Fin finish. Et
relativt tynt knivblad, kun 2 mm, begrenser hvor mye juling bladet tåler. Mister
eggen ved belastning, lett å slipe sylkvass
igjen. Meget god på spikking, takler også
slakting og filetering. Liten rustring ytterst
på bladet. Enkel myk lærslire uten drenering, kniven sitter løst, lærstropp med
trykknapp sikrer kniven i slira.

VEKT KNIV/SLIRE: 360/325 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 320/190 mm
STÅLKVALITET: N690Co, Black Teflon
Coating
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 53/53
BALANSE: + 10 mm
SLIRE: Cordura med plastinnlegg
PRIS: kr 2190,- m. frakt
Fulltange «Rambokniv», med 19 cm
sorteloksert blad, 45 mm på det bredeste
og 5 mm tykt. Ikke rust. Skaft i 3-D olivengrønn micarta, sitter godt og trygt i
hånden. Tyngst av alle og blant knivene
med lengst blad. Framtung, god å hogge,
tung å spikke med. Eggen taper seg ved
belastning. Tar tid å få skarp igjen. Modulbasert slire i nylon/kunststoff, lett å holde
ren men uten drenering, fleksibelt feste, to
lårstropper, kan demonteres. Plass til lite
bryne eller liten foldekniv i corduralomme
med borrelåsklaff.

Langt rett blad,
allsidig i bruk,
lett

8
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Glatt i hånden,
litt rust,
enkel slire

Turkniv

HELLE GT

AS Helle Fabrikker, www.helle.no
VEKT KNIV/SLIRE: 142/52 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 242/121 mm
STÅLKVALITET: Trippel laminert kullstål/
stainless steel
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 13 i knivrygg,
herdet stål i knivegg kunne ikke testes
BALANSE: – 8 mm
PRIS: kr 779,Blad trippellaminert med hardt kullstål
i eggen og rustfritt stål på begge sider.
Holder eggen godt ved belastning, tar tid
å bryne, men blir sylskarp. Meget god
allround, fungerer også godt på jakt. Skaft
i oljet bjørk, lite friksjon når vått, men
solid fingervern. Ikke fulltange, må brukes
med fornuft. Slire i oljet mykt lær med
lite drenshull. Kniven sitter løst, men kan
sikres med lær/trykknapp. Livstidsgaranti.

Holdbar tøffing,
fleksibel og
hygienisk slire

8

Tung,
tar tid å sette
opp

Sylskarp,
allsidig

8

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt

Totalt

Totalt
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Kan gli i hånden,
enkel slire,
ikke fulltange

Kniver

BESTE
IV

F

IS

Fiskekniv

KEKN

BRUSLETTO
FISKEREN

Brusletto & Co AS, www.brusletto.no
VEKT KNIV/SLIRE: 50/39 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 249/128 mm
STÅLKVALITET: 440C rustfritt
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 58/57
BALANSE: – 25 mm
SLIRE: Okselær med plastinnlegg
PRIS: kr 899,-

Fiskekniv

GERBER
GATOR FILLET

Gerber, www.gerbergear.com
VEKT KNIV/SLIRE: 88/42 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 281/159 mm
STÅLKVALITET: 420 HC stainless steel
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 55/54
BALANSE: – 35 mm
SLIRE: Plast
PRIS: kr 199,-

Tradisjonell fiske-/filetkniv med skaft av
kork/oljet bjørk. Lettest av fiskeknivene.
Flyter. Meget god på sløying/filetering.
Taper eggen ved belastning (bein, tre)
og er tung å få skarp igjen. Ikke rust.
Korkskaft mykt, bøyes ved belastning, god
i hånden, brukbar friksjon når våt, men
begrenset fingervern. Sitter godt i lærslira
med plastinnlegg/drenshull, ingen sikring
i slire. Fiskelukt satte seg i korkskaftet.
Livstidsgaranti.

Fulltange fiskekniv med gummikledd
håndtak, god i hånden, god friksjon/
fingervern. Tyngst og med lengst blad av
fiskeknivene. Meget god på fisk/filetering.
Taper eggen ved belastning (bein/tre). Tar
tid å slipe skarp. Sitter godt i plastslira,
som har dreneringshull, innebygd knivsliper med fjærbelasta keramiske staver og
er lett å rengjøre.

Fisk/filetering,
sikker, holdbar,
hygienisk,
praktisk slire

8

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt

Tung,
synker,
tar tid å sette opp

Fiskekniv

HELLE HELLEFISK

AS Helle Fabrikker, www.helle.no

VEKT KNIV/SLIRE: 62/41 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 258/127 mm
STÅLKVALITET: Sandvik 12C27 stainless
steel
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 64/61
BALANSE: – 20 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 559,Fiskekniv med relativt stivt blad og
korkskaft. Flyter i vann. Holder eggen godt
ved belastning, litt tung å få skarp igjen.
Meget god på fisk/filetering og fungerer
også til lett spikking. Ikke rust. Skaft litt
formløst og med begrenset fingervern,
korken gir imidlertid brukbar friksjon når
vått. Stiv lærslire med beltehempe, uten
drenering. Sitter godt i slire, men kan ikke
sikres. Fiskelukt setter seg i korkskaftet.
Livstidsgaranti.

Filetering/sløying, god friksjon,
drenshull slire

7
Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt

Skaft gir etter og
kan lukte,
tung å sette opp

God egg og blad
for filetering samt
spikking,
flyter

8

Tung å sette opp,
begrenset fingervern, skaft kan
lukte

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt
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Jaktkniv

Jaktkniv

BRUSLETTO FEMUND

Brusletto & Co AS, www.brusletto.no

Jaktkniv

HELLE UTVÆR

AS Helle Fabrikker, www.helle.no
VEKT KNIV/SLIRE: 153/50 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 221/106 mm
STÅLKVALITET: Sandvik 12C27 stainless
steel
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 59/58
BALANSE: – 13 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 1099,-

VEKT KNIV/SLIRE: 265/63 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 232/112 mm
STÅLKVALITET: 440C rustfritt
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 57/60
BALANSE: – 25 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 1479,Kraftig fulltange med micartaskaft, tyngst
blant jaktknivene. Solid 4,2 mm tykt blad,
ikke rust. God i hånden, solid fingervern,
men begrenset friksjon. Mister eggen ved
belastning, men er lett å få sylskarp igjen.
God til jakt/slakting/spikking/lett hogging. Sitter løst i den solide lærslira, kan
sikres med lær/trykknapp. Livstidsgaranti.

Solid bygget fulltangekniv med skaft i valbjørk, sitter godt i hånden, godt balansert,
men litt kort skaft for store hender, lite
friksjon og begrenset fingerstopp. Bladet
er bredt med drop-point. Ruster ikke. God
finish. Bruker litt tid, men blir sylskarp,
holder godt på eggen. Meget god til jakt,
fungerer godt til spikking. Myk lærslire
uten drenering. Livstidsgaranti. Taper
hårfint for Muela Rhino.

8
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Gerber, www.gerbergear.com

VEKT KNIV/SLIRE: 113/65 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 222/101 mm
STÅLKVALITET: 420 HC
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 58/59
BALANSE: – 17 mm
SLIRE: Cordura med plastinnlegg
PRIS: kr 799,-

Fulltange jaktkniv med karakteristisk buet
profil og rillet gummihåndtak. Sitter som
støpt i hånden også når det er vått/sleipt.
Lettest av jaktknivene. Blad mister eggen
ved belastning og tung å få skarp igjen.
God til jakt/slakting. Ikke rust. Nylonslire
med plastinnlegg, ikke drenering. Sitter
godt i slire og kan sikres.

God og kvass egg,
solid

Kan gli i hånden,
enkel slire

GERBER GATOR
FIXED DROP POINT
FINE EDGE

Lett å få sylskarp,
solid fingervern,
allsidig

8

Tung,
kan gli i hånden

Lett,
sikkert grep

7

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt

Totalt

Totalt
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Tung å få skarp

Kniver

Jaktkniv

Jaktkniv

GERBER
MOMENT

Jaktkniv

JAKTKIT
KNV2 VG-10 KOBOLT

Jaktkit, www.jaktkit.com

VEKT KNIV/SLIRE: 216/91 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 234/112 mm
STÅLKVALITET: VG-10 Kobolt stål
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 58/56
BALANSE: – 28 mm
SLIRE: Kydex og cordura
PRIS: kr 695,-

Gerber, www.gerbergear.com

Brødrene Øyo, www.oeyo.no

VEKT KNIV/SLIRE: 155/44 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 222/96 mm
STÅLKVALITET: 5Cr15MoV
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 56/54
BALANSE: – 30 mm
SLIRE: Cordura med plastinnlegg
PRIS: kr 399,-

VEKT KNIV/SLIRE: 180/45 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 229/117 mm
STÅLKVALITET: 440 B
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 54/57
BALANSE: – 25 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 599,-

Fulltange jaktkniv med bredt blad, gummikledde skaftplater med trekantprofil.
Skaftet kjennes kort og litt kantete i
hånden. God friksjon også når våt, solid
fingervern. Bredt godt buet blad, fungerer
på jakt. Eggen gir seg ved belastning, tung
å få skarp igjen. Ikke rust. Nylonslire med
plastinnlegg, kniven sitter løst, men kan
sikres. Ikke drenshull. Enkel beltestropp
Livstidsgaranti.
Fulltangekniv produsert for XXL-kjeden.
Skaft i kunststoffet «Tom», kraftig
grepsmønster på sidene gir sikkert grep.
Begrenset fingervern. Oppleves litt kantete/kort i hånden. Fungerer greit til både
jakt og spikking. Lengst blad av jaktknivene. Mister eggen ved belastning og litt
tung å få skarp igjen. Ikke rust. Enkel myk
lærslire, kniv sitter løst men kan sikres
med lær/trykknapp. Lite drenshull.

Solid og fleksibel fulltange jaktkniv med
bredt og tykt (5,3 mm) blad i hardt VG-10
Kobolt stål. Blant de tyngste av jaktknivene. Eggen tåler slakting og spikking i
rå ved svært godt. Slank egg medfører
at eggen legger seg ved spikking/hugging i tørr ved. Lett og rask å få sylskarp
igjen. Tre mindre rustanløpninger. Skjefte
i gummiaktig og holdbar TPEE, litt rett og
kantete i hånden. God friksjon og solid
fingervern. Oransje snor montert. Solid og
hygienisk kydex slire med luftehull, tilpasset MOLLE, Tek-Lok, valgfri belteplassering og venstre/høyrehendte. Sitter løst i
slire men kan sikres med nylon/trykknapp.
10 års garanti.

Lett å få sylskarp,
sikker i bruk,
allsidig

8

Tung,
litt rust

ØYO
NORDIC HUNTING

Fulltange,
god friksjon/fingervern

8

Tung å få skarp,
kort kantet skaft

Sikkert grep,
ikke rust

7

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt

Totalt

Totalt

Tung å holde skarp,
kantet/kort skaft

August 2018 Villmarksliv

31

BESTE

Jaktkniv

TKNI

V

AK

J

STORTEST

Kniver

ØYO
HALLINGSKARVET

Brødrene Øyo, www.oeyo.no

Jaktkniv

MUELA RHINO

VEKT KNIV/SLIRE: 142/34 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD:
227/99 mm
STÅLKVALITET: 440 B
MÅLT HARDHET ROCKWELL C
INNERST/YTTERST PÅ BLADET: 57/
ikke målbart
BALANSE: – 24 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 595,-

Muela, testkniv levert av Kniveksperten,
www.kniveksperten.no
VEKT KNIV/SLIRE: 227/52 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD:
225/91 mm
STÅLKVALITET: Sandvik 14C28N
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 58/58
BALANSE: – 26 mm
SLIRE: Tilgjengelig i kydex og lær
PRIS: kr 929,- til 1465,- inkl. frakt
Solid fulltange jaktkniv med bredt (37
mm) blad og markert drop point. Skaft
med fingerformet mikarta, ru overflate
og solid fingervern gir sikkert og behagelig grep under alle forhold. Kortest
blad blant jaktknivene. Eggen gir seg
ved hard belastning, men er rask å få
sylskarp igjen. Meget god på jakt. Ikke
rust. Fås med slire i kydex og lær. Kydexslira er lett/solid/hygienisk, lærslira
er flott og med drenshull. Kniven sitter
godt i kydex, litt løsere i lærslira, men
her kan den
sikres med trykknapp.

Lettest av jaktknivene, buet fasong,
sitter som støpt i hånden med godt
fingervern. Profilert skaft og solid
fingervern gir brukbar sikkerhet, selv
om treskaftet blir glatt. Ikke fulltange
og en bladrygg som smalner fra 3,4 til
1,8 mm ytterste del gir en kniv som må
brukes med vett, god til slakting, men
ikke grovarbeid. Brukbar til spikking.
Eggen gir seg ved belastning, og det
tar tid å få den skarp igjen. Ikke rust.
Enkel, myk lærslire, kniv sitter løst,
men kan sikres med lær/trykknapp.

Lett å holde
sylkvass, sikkert
grep, hygienisk,
holdbar

8
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Bra for lommeboka

Ikke noe vesentlig

Lett,
god i hånden,
god til slakting

7

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Bruksegenskaper
Sikkerhet
Hygiene
Kvalitet/holdbarhet

Totalt

Totalt
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Tung å holde skarp,
enkel lærslire

ØYO RUSTFRI SLIREKNIV

Brødrene Øyo, www.oeyo.no

VEKT KNIV/SLIRE: 72/16 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 209/100 mm
STÅLKVALITET RUSTFRITT STÅL
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 56/57
BALANSE: – 25 mm
SLIRE: Plast
PRIS: kr 99,Liten og lett turkniv med plastskaft, godt i
hånden, men litt kort. Gummiinnlegg langs
ryggen gir brukbart grep med sleipe fingre.
Solid fingervern. Kort og tynt (1,9 mm) blad
med typisk tolleknivfasong. Holder eggen bra
ved belastning, men er tung å få skarp igjen.
God til jakt, middels til spikking. Blått skaft,
lett å se i terrenget. Enkel plastslire med
plast-beltehempe. Hygienisk og lett å holde
ren, drenshull. Kniv sitter godt i slira,
ingen sikring.
Totalt

7

ELBE TRÅLE JUNIORKNIV

Elbe, testkniv fra Friluftsmagasinet,
www.magasinet.no

VEKT KNIV/SLIRE: 47/32 gram
LENGDE, TOTALT/KNIVBLAD: 195/93 mm
STÅLKVALITET: Rustfritt stål
MÅLT HARDHET ROCKWELL C INNERST/
YTTERST PÅ BLADET: 55/55
BALANSE: – 38 mm
SLIRE: Lær
PRIS: kr 69,Enkel fiskekniv for junior. Skaft for kort til
voksne hender. Enkelt kort blad i rustfritt
stål, fungerer på mindre fisk. Ikke rust. Slipt
med butt spiss. Gummiert skaft med friksjonsmønster på sidene og solid fingervern
gir sikkert og godt grep selv med sleipe
fingre. Det smale bladet er kun 1,1 mm tykt,
innfestingen er ikke stabil, men beveger seg
ved belastning. Tung å få skarp. Kunstlærslire
med plastinnlegg, uten drenshull.
Synker i vann.
Totalt

6

