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Diving @ Garpen

När jag precis köpt min Prijon Seayak var det läge att börja snickra en 
kajak; ingen brådska att bli klar för att man är paddelsugen alltså. När jag 
första gången såg en kajak av SOF-modell (skin on frame) stod det 
ganska klart för mig att det var en sån jag ville bygga. Ett skelett av trä 
som man sen klär med duk, med starka kopplingar till grönländsk 
kajakbyggartradition och eftersom jag bygger på den på lediga stunder på 
landstället kommer detta att ta tid. Sjösättning under 2009 känns rimligt. 
Uppdatering: Det blir med all säkerhet ingen sjösättning 2009 av olika 
skäl. Sjösättning under 2010 känns numer mer rimligt.

Just when I finally bought myself a Prijon Seayak it was time to build a 
kayak; no rush to get it ready because I want to go paddling. When I first 
saw a SOF-type kayak (skin on frame) it was clear to me that this was the 
type I want to build. A wooden skeleton covered with fabric with strong 
connections to inuit kayak building traditions and as I builld it on my spare 
time during the summer this will take time and launching some time 
during 2009 is reasonable. Update: There will most likely be no launching 
during 2009 for different reasons. Launching during 2010 is now more 
reasonable.

Måns bygga 
kajak blogg
skin on frame kayak building

by
the man who could talk to qajaqs

Gå till arkivet

 

51. Ny pagaj 3 / New pagaj 3
Söndag 7 Augusti 2011
Limmade så den andra delen och satte i tvingar i ett dygn. Nu kan man ana
att det ska bli en paddel. Hyveln gick sen varm några timmar för att forma
bladen och skaftet. Har ungefär samma dimensioner...
Läs mer...

50. Ny pagaj 2 / New pagaj 2
Torsdag 4 Augusti 2011
Ritade upp på cederträstycket hur det skulle sågas; jag tänkte göra 4 separata

Cost

Relingsplankor  furu        374:-            Duk nylon    625:-    
Däcksribbor raka  furu      285:-           Spantribbor ask 500:-
Däcksribbor välvda furu   55:-              Köl och slag    250:-
Sentråd (100m)          330:-                  Polyuretanlack  3000:-
Rundstav 4mm, 1m         7:-                Nylontråd    40:-
Däckslinor läder        390:-

Other blogs

http://www.kajak.nu/byggen/stefans-sof-bygge/
http://kayak-building.blogspot.com/ 
http://robskayak.blogspot.com/
http://justsafesummits.blogspot.com/
http://qajaq.se/joomla/index.php?
option=com_content&task=category&sectionid=5&id=15&Itemid=36
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1. Läsning och planering / Reading and planning

När man ska ge sig i kast med att bygga en SOF-kajak och 
börjar leta efter litteratur i ämnet kommer man oundvikligen 
fram till en bok som många kajakbyggare rekommederar som 
en bra utgångspunkt, nämligen “Building the Greenland Kayak” 
av Chris Cunningham. Den är mycket utförlig och noggrann, 
möjligtvis lite väl noggrann ibland vilket kan göra hans 
beskrivning av en del moment onödigt krångliga. Jag har 
använt denna som guide under bygget och även läst andra 
byggloggar för att förstå hur andra har gjort, exempelvis Stefan 
Jonssons (http://www.kajak.nu/bygge/sjsof/index.php) som har 
varit ett stöd när jag inte riktigt förstått vad Cunningham menar. 
Många engelska marina snickartermer blir det och ett lexikon 
bredvid verktygen på bänken har varit nödvändigt. 
Efter att ha köpt boken började jag med att försöka skapa mig 
en bild av hur det hela skall gå till för att sen fundera på vilken 
slags kajak jag egentligen är ute efter. Rymlig för långa turer 
eller tajt föra att rolla med? Kom fram till att nånstans mitt i 
mellan passar nog bra och jag bestämde slutligen kajakens 
mått till 510 cm lång och 52 cm bred vid sittbrunnen. Man 
brukar räkna med att längden skall vara ca 3 gånger sin egen 
längd och bredden sin egen höftbredd plus en knuten näve på 
var sida. Smalare om man föredrar rollning framför packning.

When browsing for instructions and litterature on the subject of 
kayak building, one will sooner or later find a book that many 
kayak builders will recommend as a good starting point; 
”Building the Greenland Kayak” by Christoffer Cunningham. It is 
very informative, possibly more detailed and complicated than it 
needs to be. I’ve used it as a guide during the work and also 
used other building bloggs as support when I don’t really get 
Cunninghams meaning, such as Stefan Jonssons (http://
www.kajak.nu/bygge/sjsof/index.php). As I’m not native in 
English, a dictionary has been necessary beside the tools on 
the work bench when the English marine carpenter terminology 
has been too hard. After getting the book it was time to decide 
what kind of kayak I want, spacious for touring or tight to use for 
rolling? I decided to go somewhere in between and nailed the 
size to 510 cm in length and 52 cm in width. One usually 
estimate the length to about three times the own length and the 
width to the the width of the hips plus a fist on each side. Less if 
you prefer rolling to touring.

byggblogg qajaq
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nästa >< föregående
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2. Mätning / Measuring

Att bygga en sån här kajak innebär att den blir skräddarsydd efter 
ens egna mått och det man börjar med är alltså att mäta sig själv 
och hur ens egen balans ligger om man sitter på en gungbräda. 
Man lägger en grov planka 
ovanpå en regel så den 
ligger i balans och sen 
sätter man sig på den och 
försöker åter hitta balansen. 
Man skall försöka sitta så 
som man skulle göra 
paddlandes i en kajak. Sen 
markerar man sin sittpunkt 
under rumpan, ryggslutet och hälarna. Till detta är det bra om 
man kan ta någon till hjälp så man inte ändrar sin ställning när 
man skall markera. Rumpa och hälar är viktiga för under dessa 
vill man inte ha några ribbor för att få ner tyngdpunkten i kajaken 
så mycket som möjligt. Dessa mått förs sen över till en måttlist 

som man sen 
använder för att ribbor 
och däckspant skall 
hamna på rätt plats på 
relingsplankorna. Det 
är kring dessa 
relingsplankor man 
bygger upp hela 
kajaken.

When building a kayak like this, it will be tailored to your own size 
and you start by measuring yourself and how your balance are 
while sitting on a balancing stool, and make marks on it for your 
bum, back and heels. Then these marks are transferred to a story 
pole. These  are for making the ribs and deck beams correctly 
placed on the gunwales and to get the centre of gravity as low as 
possible. The marks are then transferred to the gunwales, around 
which the kayak is to be built.

nästa >< föregående
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3. De första jiggarna och besöket på 
brädgården / The first building forms and visit 
to the timber yard
När jag först läste om “jiggar” i boken och på andra 
byggbloggar begrep jag inte riktigt vad en jigg var. Men det 
har klarnat och tur är väl det, för det är väldigt många jiggar 
som skall tillverkas för olika ändamål. En jigg är alltså en 
form man tillverkar för att underlätta bygget, t.ex. för att få 
en massa borrhål att bli i samma vinkel eller som dessa 
första jiggar jag tillverkade; de definierar formen på kajaken.

På bilden ser man de 
fem jiggarna och hur dom 
definierar formen på 
relingsplankorna. Det ser 
ju faktiskt ut som att det 
ska bli en båt av detta!
Jiggarna är av 12 mm 
plywodd jag hade 
liggande och först gör 
man mitten-jiggen som 
motsvarar kajakens 
maxbredd och de två 
änd-jiggarna som får  

ändarna på relingsplankorna att mötas. Sen gör man de två 
spridar-jiggarna som skjuts fram på relingarna tills man har 
den volym på kajaken man vill ha; ju längre fram dom skjuts 
desto större volym blir det. Varför man skall göra hål i 
överdelen på änd-jiggarna vet jag inte riktigt men det ger sig 
säkert med tiden.
Besöket på brädgården tog sin lilla tid; att hitta 480 cm 
långa kvistfria bitar var inte helt lätt. Planhyvlad furu klass I-
II 70x22 mm blev det och när jag kapat dom till rätt längd 
(469 cm) kunde jag ju inte låta bli att sätta dom i jiggarna! 

Many building forms and gauges need to be made, and 
here are the five building forms that defines the shape of 
the kayak. I made them of some 12mm plywood I had and 
first I made the middle form that sets the width of the boat, 
then the start/end forms and last the forward and aft 
spreaders that defines the volume.
    Then it was time for the first visit to the local lumberyard 
to get some wood for the gunwales. I aimed at fir, as knot-
free as possible and after somt time browsing, I found two 
70x22mm pieces at 480cm in length with only minor knots. 
When I got back home I couldn’t resist putting them in the 
forms to see the shape of the kayak to be.
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home kristall barnängen urval natur knivar Garpen QAJAQ

Diving @ Garpen

4. Markeringar / Marks

Jag förde över markeringarna från min måttlist till 
relingsplankorna och mätte ut var alla markeringar för ribbor 
och spant skall vara. Det blir totalt 12 däckribbor (inkusive 
masik, en lite speciell däckribba, återkommer till den senare)  
och 23 spantribbor, alltså 70 hål som skall borras eller 
fräsas. Rätt mycket mätande och pillande för att få alla 
markeringarna på rätt plats. Cunninghams instruktioner är 
inte alltid så lätta att förstå, man kan behöva läsa om 
samma stycke ett par gånger innan man förstår vad han 
menar.
Försökte att få de två relingsplankorna att bli så lika som 
möjligt, då den ena verkar vara något styvare än den andra. 
Även fast de är precis lika långa och jiggarna sitter rätt så 
“drar” det hela lite åt ena hållet och skevar sig något. 

Om jag rättar till detta 
fel i ena änden så dyker 
det upp i den andra 
änden i stället. La 
relingarna bredvid 
varandra på 
sågbockarna och kunde 
konstatera att de böjer 
sig något olika så jag la 

dem under tryck böjda på bockarna över natten så de skulle 
anta mer eller mindre samma form. Får se om det blir bättre 
av det.

I transferred the marks from the story pole to the gunwales 
and marked every spot for the deck beams and ribs. There 
will be 12 deck beams including the masik and 23 ribs, all 
and all there are 70 mortises to be cut. 
I tried to get the two gunwales as equal to each other as 
possible, they are not exactly matching when they are 
beside each other. Even if they are equal in length and the 
forms are in the right place, the kayak is somewhat 
assymmetric. I think one of the gunwales is slightly stiffer 
than the other. I put them on the saw horses during the night 
with some weights on them causing pressure, trying to make 
them adapt the same form. Time will tell if it works.

nästa >< föregående
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5. Fräsjigg / Jig for the mortises

Jag vet inte om det funkade med att lägga relingsplankorna 
under tryck på sågbockarna, men den styvare av dem har 
jag böjt och donat med och jag tror att det rätat ut sig något i 
alla fall. 
Försökte klara mig undan fräsjiggen då jag inte begrep 
instruktionerna för den men när jag provfräste med bara ett 
anhåll börjar fräsen “vandra” och hålet blir inte rakt. Det som 
ska till är alltså ett avlångt rakt hål ut fräst i relingen och till 
det behövs tydligt en jigg så jag uppfann en själv. Sågade 
en ram i plywood som har fräsplattans storlek plus lite till i 
längd då håller ju skall vara avlångt. Skruvlimmade fast två 
ribbor under denna ram som relingen sen kan glida igenom 
men som ändå håller kursen rätt för fräsen. 

First I tried to make som mock mortises without using a jig, 
but it was impossible to make a straight hole, the router 
”walks” and need to be guided by something. I made a jig for 
it myself as I didn’t really understand the jig described in the 
book. I made a frame in plywood just as big as it needed for 
the mortise to be in the right length, and put two pieces of 
scrap wood as guides for the router.
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nästa >< föregående
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6. Fräsa och forma relingsplankorna / Cutting 
and shaping the gunwales

Så var det dags att se om jiggen funkar. Använde 8 mm 
notfrässtål och provfräste först på en spillbit för att se om 
allt stämde med djup, bredd 
och längd på hålen. Sen satte 
jag igång och på en trekvart 
var alla hålen klara. Det lönar 
sig med jiggen, den saken är 
klar. Hur kunde jag betvivla 
det? Fräsen kan röra sig i 
jiggen precis så mycket som 
behövs för att hålet skall bli 
rätt i längd. 
Sen började jag forma 
relingsplankorna, de skall 
vara något konkava och 
avsmalnande i ändarna. 
Måttade hur den konkava 
linjen skall gå enligt 
beskrivningen med hjälp av en tunn list som tillfälligt spikas 
böjd fast i relingarna. Började sen ta bort överflödet med 
stämjärn men gick snart över till sticksågen då det var både 
enklare och snabbare. Att sen hyvla till ytan så den blir 
jämn var inte så lätt då ytan ju är konkav, möjligtvis hade 
det gått bättre med en mindre hyvel. Använde rasp och 
slippapper istället och bearbetade bägge samtidigt, 
liggandes parallellt så de blir så lika som möjligt. Vet inte 
om detta är en rekommenderat metod men jag tycker den 
fungerade bra.

Now it was time to see if the jig works. I used 8 mm steel for 
the router and did some exercising on scrap wood to learn 
how it works and to see that the mortises go to the right 
depth, width and length. Then I did all the 46 mortises and it 
took less than an hour.
I then started to shape the gunwales, they will have a 
shallow curve in the top edge and are also slightly concave. 
Worked with both gunwales laying side by side to meke 
them as equal as possible and I used the jigsaw and a rasp 
for the job.
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7. Borrjigg och 66 hål / Drill jig and 66 holes

En till jigg skall tillverkas, för att se till att alla borrhålen till 
däcksribborna blir i rätt vinkel (inte att blanda ihop med rät 
vinkel alltså); eftersom relingarna ligger böjda i 73° vinkel 
måste borrhålen anpassas till det så dom blir “raka” för 
däcksribborna. 
Med hjälp av 
jiggen borras 
tre hål bredvid 
varandra och 
bearbetas sen 
med stämjärn 
för att förena 
de tre hålen, 
sist används 
en fil med 90° 
kanter för att jämna till det hela. Mycket jobb blev det då det 
är 11 däckribbor som skall fästas på detta vis (masiken fästs 
annorlunda), 22 hål alltså gjorda av 66 borrhål!

Another jig to be made, to see to that the mortises for the 
deck beams goes in the correct angle in the gunwales, as 
they are bent in 73°. With help of the jig I drilled three holes 
close to each other and took the rest off with a mortise 
chisel and then cleaned the edges with a file. 3 holes and 11 
deck beams makes 66 holes (the masik is fastened in 
anther way).

nästa >< föregående
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8. Hyvling av relingar / Planing the gunwales

När relingarna ligger böjda i 73° vinkel blir ytterkanterna på 
dem högre än innerkanterna, så de måste planas ut med 
hyvel för att inte skava på duken sen. Så fram med 
gradskivan (jag gjorde två jiggar för detta också, en 
plywoodbit med en 73° vinkel och en med den motsvarande 
17° vinkeln, de behövs lite då och då) och markera på 
ovansidan och innersidan på bägge relingarna för hur 
mycket som skall hyvlas av. Detta gick rätt fort men där 
relingarna var för konkava för hyveln tog jag till raspen och 
sen med sandpapper 80.

As the gunwales are at 73° they need to be planed on the 
top so the skin won’t rub against them. I made two small jigs 
(one at 73° and on at corresponding 17° ) for the purpose 
and used a plane. Where the gunwales was to concave for 
the plane to be usable, I used the  rasp instead and finally 
some sand paper.

nästa >< föregående
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9. Fastställa kajakens form / Set the shape of 
the kayak

Äntligen dags att få använda de 5 form-jiggarna på riktigt 
(inte bara för att få se att det faktiskt ser ut som en kajak då) 
för att fastställa hur kajakens form skall bli. Gick på 
Cunninghams rekommendation att ha den främre spridar-
jiggen framskjuten halvvägs mellan markeringarna för 
däcksribba #3 och #2, och den bakre spridar-jiggen en 
tredjedel akter om däcksribba #9 mot #10. På detta vis blir 
det inte en renodlad roll-kajak, men inte heller väldigt rymlig.
För att se om kajaken är symmetrisk spänner man ett snöre 
från för till akter och om snöret ligger precis ovanför 
mittlinjerna på de tre mittersta jiggarna är den i symmetri. Så 
var inte fallet för mig dock. Det problem med symmetrin jag 
beskrev i kapitel 4 kvarstår något och snöret ligger ca 1/2 
cm bredvid mittmarkeringen på den mittersta jiggen. Om jag 
med tvingar fixerar relingsändarna mot varandra i både för 
och akter återfås symmetrin så något mätfel är det inte 
alltså. Men tar jag bort tvingarna skevar det sig igen. Den 
ena relingen är något styvare än den andra, det är orsaken 
är jag övertygad om. Tror att med alla däcksribbor och spant 
på rätt plats så blir den symmetrisk.

Finally it’s time to use the 5 forms for real and not only for 
the fun of it, to establish the overall shape of the kayak. Set 
the front spreader form half way between deck beam #3 and 
#2, and the aft spreader a third of the way behind deck 
beam #9 towards #10. Like this it won’t be a typical roll-
kayak but not a typical touring kayak either, something in 
between. To check for the symmetric I used a string 
attacked to the bow and stern and made marks in the middle 
of the forms. It turned out the symmetric wasn’t that good, 
about 1/2 cm differs at the middle form. If I clamped the 
gunwales at bow and stern though, I got it symmetric again 
so I think it has something to do with the different stiffness of 
the two gunwales, and that it will be solved when I fasten the 
deck beams and ribs.



Äntligen dags att få använda de 5 form-jiggarna på riktigt 
(inte bara för att få se att det faktiskt ser ut som en kajak då) 
för att fastställa hur kajakens form skall bli. Gick på 
Cunninghams rekommendation att ha den främre spridar-
jiggen framskjuten halvvägs mellan markeringarna för 
däcksribba #3 och #2, och den bakre spridar-jiggen en 
tredjedel akter om däcksribba #9 mot #10. På detta vis blir 
det inte en renodlad roll-kajak, men inte heller väldigt rymlig.
För att se om kajaken är symmetrisk spänner man ett snöre 
från för till akter och om snöret ligger precis ovanför 
mittlinjerna på de tre mittersta jiggarna är den i symmetri. Så 
var inte fallet för mig dock. Det problem med symmetrin jag 
beskrev i kapitel 4 kvarstår något och snöret ligger ca 1/2 
cm bredvid mittmarkeringen på den mittersta jiggen. Om jag 
med tvingar fixerar relingsändarna mot varandra i både för 
och akter återfås symmetrin så något mätfel är det inte 
alltså. Men tar jag bort tvingarna skevar det sig igen. Den 
ena relingen är något styvare än den andra, det är orsaken 
är jag övertygad om. Tror att med alla däcksribbor och spant 
på rätt plats så blir den symmetrisk.

Finally it’s time to use the 5 forms for real and not only for 
the fun of it, to establish the overall shape of the kayak. Set 
the front spreader form half way between deck beam #3 and 
#2, and the aft spreader a third of the way behind deck 
beam #9 towards #10. Like this it won’t be a typical roll-
kayak but not a typical touring kayak either, something in 
between. To check for the symmetric I used a string 
attacked to the bow and stern and made marks in the middle 
of the forms. It turned out the symmetric wasn’t that good, 
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10. Relingsändar och masik-virke / End of 
the gunwales and masik material

Nästa steg är att snygga till ändarna på relingsplankorna. 
När de ligger böjda mot varandra är det bara de undre 
spetsarna som ligger an och för att få en större kontaktyta 
mellan relingarna så sågar man i skarven mellan dem med 
en fogsvans. 
Det gäller att 
inte såga i 
någon av 
relingarna 
utan i skarven 
mellan dem 
så att man 
“tar” lika 
mycket från 
bägge sidor. 
Till slut har de kontakt längs hela kortändan och då tar man 
det sista med slippapper.
När det ändå regnade hejdlöst tog jag en promenad runt ön 
och hittade en lämplig tallgren att tillverka “masiken” av. 

Masik 
kallas den 
välvda 
däcksribba 
som sitter 
precis i 
framkant av 
sittbrunnen 
och den ska 
då tåla lite 
extra 
belastning 

samtidigt som den måste vara ganska böjd och helst inte för 
tjock. Det bästa lär då vara virke som är böjt redan från 
början och något sådant hittar man inte på Bygg-Ole direkt. 
Sågade grovt till den och har lagt den på torkning under 
utomhusarbetsbänken. Visserligen har den redan legat nåt 
år eller så tror jag men jag vill ju helst undvika torksprickor 
på den.

The next step is to shape the ends of the gunwales. When 
they are bent like this the ends will only be connecting at the 
inner/lower corner, and to get a wider connecting surface 
between them, I used a saw and cut in the joint in between. 
It’s important to cut exactly in the joint so the cut is made 
equally on both gunwales. After a few cuts the joint will be 
across all the entire inside corners of the gunwales and then 
I finnished it off with a piece of sand paper.
As the weather was lousy with the rain pouring, I took a walk 
around the island trying to find a piece of wood for the 
masik, the first deck beam in front of you sitting in the kayak. 
It’s a little special as it needs to be extra strong. The best as 
I understand it, is to use a piece if wood that is already bent 
from the beginning growing in the tree, and such things you 
won’t find at the lumber yard. I found a pice that looked 
good, cut it roughly and let it dry outside until next year, to 
avoid cracks when it dries.
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11. Förberedelser för däckribbor / Preparing 
for the deck beams

Nu är det dags att ta itu med nästa del nämligen däckribborna. 
Det är då 11 stycken (exklusive masiken) och dom gör jag av 
samma typ av virke som relingplankorna, planhyvlad furu 22x70 
klass I-II men som sen längdsågades ner till 3 tum. Att förstå 
vilket slags virke och vilka dimensioner man skall/kan ha till de 
olika delarna tycker jag kunde framgå lite tydligare i boken.
Den stora utmaningen med däcksribborna är att förstå hur man 
ska mäta och markera hur tapparna skall sågas för att passa i 
hålen som ju är borrade i 73 graders vinkel och dessutom i böjda 
relingsplankor. När jag först läste Cunninghams beskrivning av 
hur det skulle gå till höll jag på att bryta ihop då jag tappade 
tråden efter en mening....La det ifrån mig och provade igen 
morgonen efter, med nya pigga sinnen. 

Nu gick det bättre och jag tillverkade den mall man skall 
använda för att göra markeringarna på däckribborna. Sen gäller 
det bara att förstå hur mallen skall användas....

Now it’s time for the next step; deck beams. There are 11 of 
them excluding the masik and I make them of the same type of 
pine as the gunwales. The big challenge regarding the deck 
beams is to get the correct shape and angle on the tenons and 
mortises that goes into the gunwales, as they are bent and in 73 
degrees angle. I read the description of this moment in the book 
several times without getting it, before I called it the day. The 
next morning I started all over with a fresh mind and then it 
became all clear. I made the small jig to be used for marking 
where the deck beams will sit on the gunwales.
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12. Markering av däckribborna / Marking the 
deck beams
Jag gjorde ytterligare två mallar i plywood för att tillsammans 

med den förra göra 
markeringar för 
tapparna i 
däcksribborna. Alla 
dessa mallar och 
jiggar... men även 
om dom tar lite tid 
att göra så förkortar 
dom ju det repetitiva 
arbetet med alla hål 
och tappar 
väsentligt. 
Markerade 
däckribba #1 och 
sågade ut den för 
att se om jag 
förstått 
beskrivningen rätt, 
och den passade 
faktiskt. Passningen 
var okej även fast 
det inte är nån Carl 
Malmsten-precision 
direkt. Bra nog helt 
enkelt. Markerade 
sen de övriga raka 
ribborna på samma 
vis med hjälp av de 
tre mallarna.

I made two more small jigs to be used together with the first 
one to mark the tenons on the deck beams. Even if it takes 
some time to make all these jigs and forms, it really shortens 
the actual work later on. I made the marks on deck beam #1 
and cut it with the saw to see if I got it right, and the fit was 
ok. No exaclty like Carl Malmsten perhaps, but good 
enough.
I then marked and cut the rest of the deck beams in the 
same way.
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13. De välvda däckribborna / Arched deck 
beams
Nu var det dags att göra de två välvda däcksribborna, #5 
och #6. De är de två första ribborna efter masiken och är 
välvda för att man skall få plats med benen under. Gjorde 
dem av en 45x95 väggregel i furu. Jag försökte undvika 
kvistarna så gott det gick, men några små slank med.

 
Efter en hel del mätande och markerande för att få till den 
speciella formen, så sågade jag ut dem med sticksågen. Här 
gjorde jag en tabbe som jag inte upptäckte förrän senare när 
bägge var klara; då det var väldigt många streck och 
markeringarna på dem så råkade jag göra “valvet” på dem 
något bredare än vad som var tänkt. Gjort är gjort och jag 
tror (hoppas) att det inte har så stor betydelse då jag har 
något bredare ribbor än rekommenderat. Dom blir möjligtvis 
något bräckligare men jag föredrar att se på saken som att 
dom blir något smäckrare...
Sen markerade jag för tapparna även på dessa två, och nu 
när alla ribborna är markerade kan man ta bort jiggarna för 
att kunna prova tapparna i sina motsvarande hål i 
relingsplankoprna. Jiggarna har gjort sitt för denna gång.

Now it’s time to make the two arched deck beams, #5 and 
#6, the first two deck beams in front of the masik. They are 
arched as you need to fit your legs beneath them. I made 
them from a pice of simple 45x95 construction pine I had 
since before, and tried to avoid the knots as much as 
possible.
After some measuring and marking to get the shape of 
them, I cut them with the jig saw. Here I made a misstake I 
didn’t realize until later; as there are many marks on them I 
accidently cut along the wrong mark at one place, making 
the arch a litte bit wider than it should have been. This might 
make the deck beam a little bit weaker but I prefer looking at 
it as it’s more graceful instead...
Then I marked the tenons for these two deck beams as well, 
and the jigs has fulfilled their purpose for this time.
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14. Såga däckribbor / Cutting the deck 
beams
En efter en sågades tapparna för däckribborna ut, ett 
ganska enformigt jobb men jag tog ett par tre åt gången och 
gjorde annat emellan. Använde vanliga fogsvansen och om 
det var väldigt små utsågningar tog jag den lilla fintandade 
fogsvansen. Man talar ofta om att Japansåg skulle vara bra 
till sånt här, men jag sparade 300:- och använde fogsvansen 
istället. Om det nu blir lite grövre snittytor så tror jag inte det 
spelar nån större roll. När alla ribborna inklusive de välvda 
var utsågade och tillpassade med raspen satte jag i dom i 
den ena relingsplankan och sedan även i den andra. Med 
hjälp av en “Spanish windlass” (spansk vinsch?) pressar 

man relingarna 
mot varandra 
så ribborna 
trycks hela 
vägen in och 
det allra sista 
knackar man in 
med en 
hammare mot 
relingen, med 
en träkloss 

emellan så det inte blir märken på relingen. 
Sen flyttar man vinschen så 
man pressar vid varje eller 
varannan ribba beroende på 
hur kinkiga dom är. Nu visar 
det sig snart om ribborna har 
rätta längd, annars får man 
göra om någon. Man använder 
änd-jiggarna för att hålla ihop 
det hela innan ribborna blir 
låsta och nästa moment är att 
ta fram snöret igen för att se 
om det hela är rakt och 
symmetriskt. Jag hade ju ett 
symmetrifel och relingarna 
skevade sig men jag tror att 
det rätar ut sig med alla ribbor som skall på plats. Nu var i 
alla fall det inget fel på symmetrin.

Här syns snöret gå rakt igenom centrumlinjen mitt på 
kajaken. Får man vara nöjd med.

One by one I cut the tenons on all the deck beams, a rather 
time consuming task so I did two to three at a time and did 
other things in between. Other builders praise the japanese 
saw for things like this, but as I don’t have one I saved that 
money and cut carefully with my ordinary hand saw instead. 
Finnished the work on the tenons with the rasp and then 
placed them in their corresponding mortises on one of the 
gunwales, and then attached the other gunwale. With use of 
a Spannish windlass I made pressure on both gunwales 
pushing them together, and finally used a hammer to 
carefully knock them into place with a bit of scrap wood in 
between, to protect the surface. Then I moved the windlass 
to the next pair of deck beams and did the same thing until it 
was tightly in place. 
Earlier I had a symmetric error, so when I was finnished I 
took the string I used before for checking this to see if it had 
straightened. And yes, now the string was going straight 
through the middle of the centre of the kayak. 
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15. Förberedelse för surrning / Prepare for 
lashing

Alla delar på kajaken skall antingen pluggas eller surras 
ihop och däcksribborna skall surras fast vid 
relingsplankorna. Nu har jag inte den vaxade nylåntråden 
(artificial sinew) man skall ha till detta men jag förbereder 
surrningen med att  borra alla hålen i ribborna och 
relingarna. Då den välvda ribban #6 ligger högre upp på 
relingen än de andra frångick jag den rekommenderade 
placeringen av hålet (tog 1” istället för 5/8”) för att draget på 
ribban skall gå mer rakt mot relingen, snarare än lite uppåt. 
Borrade även hålen för de pluggar som tillsammans med en 
surrning skall hålla ihop ändarna på relingarna. Beställde 

falsk sentråd från Luletråden i Boden. 
Det var inte helt lätt att hitta; googlade 
på vaxad nylontråd men fick inga vidare 
träffar men “artificial sinew” gick bättre 
och på svenska heter det helt enkelt 
falsk sentråd och det kan man hitta 
lättare. I boken stod det 300 yards men 
jag tyckte det lät väldigt mycket så jag 
beställde 100 m. I värsta fall får jag 
beställa mer sen.

The different parts of the kayak will be 
either plugged or lashed. I haven’t got the 100 m of artificial 
senew I ordered from Luletraden in Boden yet, but started 
with drilling all the holes in the deck beams and gunwales. 
The arched deck beam #6 will be attached higher up on the 
gunwale than the others, so I placed the holes a little diffent 
from the recommendation, to get the sinew to draw more 
direct to the deck beam rather than slightly upwards. I also 
drilled the 4 holes that will be used to plugging the both ends 
of the gunwales to each other.
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16. Surrning och pluggning / Lashings and 
trunnels
Relingarna skall alltså fästas i varandra i ändarna dels med 
surrningar med sentråd, dels med två träpluggar i varje 

ände. Man börjar med 
surrningarna och fäster 
tråden med en 
eskimåknop i ena 
relingen och gör en 
skåra i den så det inte 
blir en utbuktning sen 
under duken. Sen 
surrar man 4-5 varv så 

hårt man kan och spänner sen surrningen ytterligare med 
några varv mellan 
de två parallella 
“sentrådslagren” 
och fäster tråden 
slutligen med 
några halvslag. 
Sen skall ändarna 
då pluggas också; 
två pluggar i varje 
ände och jag 
använde 12 mm rundstav för det råkade jag ha hemma, 
annars hade nog 8-10 mm varit lämpligare.

Pluggarna görs ett par cm längre än dom skall vara och med 
skåra i ändarna för det skall sen drivas in en kil i varje ände. 
Det är viktigt att kilarna 
drivs in i 90° vinkel till 
ådringen på relingarna 
så de inte spricker. Sen 
driver man i kilarna med 
mothåll på motsatta 
sidan och slutligen sågar  
av den utstickande delen 
av pluggen.

The gunwales will be attached to each other with a lashing 
and two trunnels at each end. I started with the lashing and 
fastened the sinew with an eskimo knot at the gunwale (I 
made a small notch in the gunwale for the sinew in order to 
avoid a bump in the fabric texture later on). Then I made 4-5 
rounds through the holes in the gunwales and streched it as 
much as I could, and ended the task with a few rounds 
bringing the two parallell lashings together, creating an X-
shape, for extra stiffness to the lashing. Fastened it with a 
couple of half rounds.
For the trunnels I used 12 mm dowel I had since before, but 
8-10 mm is probably a better size. I made the dowel two 
centimeters longer than needed and with a notch at both 
ends, for the wedge to be inserted. It’s important to have the 
wedges at 90° angle to the gunwales runs of wood grain so 
they don’t crack when forcing the wedges in to the dowels. 
Finnished it off by cutting the trunnels at level with the 
gunwales.
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For the trunnels I used 12 mm dowel I had since before, but 
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17. Pluggning och surrning / Trunnels and 
lashings
Efter att ha investerat i en meter 4mm rundstav för 7:- klippte 
jag upp den med sekatören i längder om ca 1 1/4", 22 stycken 

behövs för att plugga 
däcksribborna i relingarna. 
Använde sen den spanska 
vinschen mellan ribba #11 
och #10 och knackade ihop 
relingarna ordentligt innan 
jag började borra. Man 
borrar i genom relingen och 
genom tappen på däckribban 
och sen ytterligare ner en 
liten bit i relingen igen och 
höftar de 73 graderna, alltså 
parallellt med relingens 
sidor. En bit genomborrad 
12mm rundstav som distans 
på själva borren ser till att 
inte hålet blir för djupt. 
Borrade de 4 hålen för dessa 
två ribbor och knackade ned 
fyra pluggar till botten så 
endast en liten bit sticker 
upp. Fortsatte sen med 
nästa 4 ribbor på samma vis 
tills alla var pluggade.
För att stärka upp det hela 
och säkra den 73-gradiga 
lutningen på relingarna så 
surrar man varannan 
däcksribba mot relingens 
undersida med sentråd och 
en så kallad H-X-surrning; 
Börjar som vanligt med att 
fästa tråden i relingen 
genom att trä tråden genom 

hålet i relingen, göra en stopp-åtta i 
änden och sen ett halvslag om egen 
part (eskimå-knop). Sen surrar man 
genom hålet i ribban och hålet i 
relingen ca 3 varv och skapar då en 
"oval" av sentråd. Surrar sen ihop de 
parallella sentrådarna så spänns det 
hela ordentligt och fäster med några 
halvslag på slutet.
Sågade sen av alla tapp-ändar och 
plugg-ändar som stack ut 
överallt. Använder man en vanlig 
fogsvans får man vara försiktig med 
sågen när man sågar parallellt med 
relingen så man inte sågar i den. 
Följde ett tips i boken att sätta en 
remsa gaffatejp längs sågen så det 
blir en liten distans mot relingen. 
Trots detta blir det lite små 
sågmärken här och där så jag gick 
över större delen av bygget med 
planslipen (80-papper) och fick då 
bort alla gamla markeringar och lite 
av de märken som kommit av de tvingar jag använt. Har nu 
kommit till den del i boken där Cunningham skriver 
”Congratulations: you’ve finished the most complex part of the 
project and have something that is starting to look like a 
kayak.” Även fast det är lite tidigt att sjösätta kunde jag inte låta 
bli att ta ned den till vattnet för ett par bilder.

  
Känns bra men inte helt vattentät. Väger än så länge inte mer än 
att man någorlunda obesvärat kan posera framför den inhyrda 
fotografen hållandes kajaken i ena handen. Känns som om man 
faktiskt kan kalla bygget för en kajak nu och inte bara ett par 
böjda plank.

Invested in 4mm trunnel material for about $1 and cut 22 
pieces of it for the 11 deck beams. Used the Spanish 
windlass to bring the gunwales together beforing drilling the 
holes in the gunwales for the trunnels. I aimed with my eyes 
to drill straight in to the gunwale, through the deck beam 
tenon and then a bit into the lower end of the gunwale. I 
used a small stop on the drill so I don’t accidently drill all the 
way through the gunwale. I used a small hammer to knock 
the trunnels into place and did two adjacent deck beams at 
a time, moved the windlass to the next pair of deck beams 
and so on. Every second deck beam is also lashed on to the 
gunwale and I used a H/X-lashing for these. Drilled a small 
hole in the deck beam and one in the gunwale and fastened 
the sinew with an eskimo-knot. The I lashed about three 
rows and then crossed the oval with a few horisontal rows, 
creating a H-shape and when tightening the lashing firmly 
the H-shape turns into an X-shape. Then I cut the trunnels 
even with the gunwales with a saw and used a piece of duct 
tape to create a small distance to the gunwale, avoiding to 
cut into it. Finnished it off with some 80-grits sandpaper.
I have now come to the place in the book where 
Cunningham writes ”Congratulations: you’ve finished the 
most complex part of the project and have something that is 
starting to look like a kayak.”. It finally start to look like it’s 
going to become a kayak one day, and I couldn’t resist 
bringing it down to the sea for some pictures.
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tenon and then a bit into the lower end of the gunwale. I 
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18. Det våras för bygget / The project is 
about to continue
Ursäkta bildvalet, men det är skralt med nya bilder på 
bygget. Med våren kommer kommer bygget snart igång 
igen, och det som hänt sen i höstas är att jag börjat snida på 
en grönlandspaddel under vintern men hann knappt börja 
innan jag insåg att en lägenhet inte är riktigt lämpad för 
snickeri. Men jag har en kvistfri fura som är markerad där 
det skall hyvlas och sågas och jag jobbar efter Chuck Holsts 
utmärkta beskrivning av det hela. Sen finns också en bra 
video där Matt Johnson bygger en paddel enligt just denna 
beskrivning http://www.carvegp.com/.
Nästa steg i bygget är spantribborna och det är ett lite 
kinkigt kapitel har jag förstått, lätt att spräcka dem när de 
skall böjas. Har låtit såga upp ett gäng 1200mm askribbor i 

9*22 mm. Detaljstyrde min vän 
snickaren så att dom sågades på rätt 
sätt i förhållande till ådringen, en 
grundförutsättning för att minska 
risken för sprickor. Ådringen skall 
ligga som om ribborna var 
”laminerade” på längden, se bilden 
jag snott av Fredrik som är ute i 
samma ärende men kommit lite 
längre ( http://www.kayak-

building.blogspot.com/ ).  Nästa steg är att dom skall kapas 
till rätt längd, hyvlas, fasas, blötläggas samt basas. Sen 
böjas. Utan att spricka.

Sorry about the poor choice of photos here, but there are no 
new photos from the kayak-to-be. Since October not much 
has happened, but I have started to work on a pagaj. It 
didn’t last long though, as I soon realized my apartment is 
no good for these type of things. But I have a piece of 2*4 
pine and I’ll use Chuck Holsts description of the process and 
use Matt Johnsson’s video of the task http://
www.carvegp.com.
The next step on the kayak is the ribs and they are easy to 
crack as I understand from other builders. I let my carpenter 
friend cut me some 1200 9*22 mm ribs from ash and made 
him cut them in a way the don’t crack that easily. See the 
lower piece of the rib picture above, the’s the way they 
should be cut. Then they will be cut to the right length, 
planed, soaked and steamed. Then bent. Without cracking.
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19. Ribbor, del 1 / Ribs, part 1
Så var det då dags att ta itu med det något kritiska 
momentet med att göra spantribborna. Kritiskt av två 
anledningar; dels är det ribborna som kommer att definiera 
skrovets storlek och form, dels är det inte ovanligt att man 
spräcker ett gäng ribbor under processen att böja dem. Men 
först ska man då räkna ut längden på dem och det gör man 
genom att ta bredden mellan relingarna plus ett tillägg som 
minskar ju längre akterut man går. Tillägget är bredden på 
ens händer bredvid varandra med tummarna under, i mitt 
fall 16 cm som sen då skall minsta linjärt till 40% på ribba 
#23, ca 6,4 cm. Kolla min något 
stökiga tabell för varje ribblängd.
Mycket matte och mäta alltså.
Gjorde enligt tips i boken ett par 
testribbor i ståltråd för ribba #4 
och #7, med dessa kan man sen 
prova om volymen känns bra.

Här är ståltråden på plats, och 
sen mäter man hur djup kajaken blir och pallar upp den på 
lämpligt breda brädor som ger detta djup. Kolla bilden högst 
upp på sidan. Sen är det bara att provsitta och jag fick en 
känsla att mina tår skulle ta i duken på ovansidan så jag la 
på en knapp cm extra på ribblängderna. 
Började så att kapa till alla de 23 
ribborna enligt tabellen. Varje ribba är 
numrerad så man inte blandar ihop dem 
under det fortsatta arbetet. 
Här bredvid ligger alla ribborna på sin 
plats.

So now it’s come to the point where I’m 
about to start the work with the ribs. 
This is a critical part for two reasons; the ribs very much 
define the shape and characteristics of the kayak, and 
second, it’s easy to crack the ribs while bending them. First I 
have to define the length of each rib and that’s done by 
measuring the width between the gunwales and add the 
width of your two hands. But this goes for the frontmost rib, 
the rest will have this addition decreased until the last rib 
has about 40% of the addition. In my case this gave an 
addition at 16cm at rib #1 and 6,4cm at rib #23. A lot of 
measuring, no doubt. I made a couple of test ribs in steel 
wire to see if I would fit in the kayak with these lengths. I felt 
it would be very tight so I added almost an extra cm to the 
rib lenghts. Then I cut all the ribs and labeled them with their 
unique numbers, 1-23. 
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känsla att mina tår skulle ta i duken på ovansidan så jag la 
på en knapp cm extra på ribblängderna. 
Började så att kapa till alla de 23 
ribborna enligt tabellen. Varje ribba är 
numrerad så man inte blandar ihop dem 
under det fortsatta arbetet. 
Här bredvid ligger alla ribborna på sin 
plats.

So now it’s come to the point where I’m 
about to start the work with the ribs. 
This is a critical part for two reasons; the ribs very much 
define the shape and characteristics of the kayak, and 
second, it’s easy to crack the ribs while bending them. First I 
have to define the length of each rib and that’s done by 
measuring the width between the gunwales and add the 
width of your two hands. But this goes for the frontmost rib, 
the rest will have this addition decreased until the last rib 
has about 40% of the addition. In my case this gave an 
addition at 16cm at rib #1 and 6,4cm at rib #23. A lot of 
measuring, no doubt. I made a couple of test ribs in steel 
wire to see if I would fit in the kayak with these lengths. I felt 
it would be very tight so I added almost an extra cm to the 
rib lenghts. Then I cut all the ribs and labeled them with their 
unique numbers, 1-23. 

nästa >< föregående
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Diving @ Garpen

20. Ribbor, del 2 / Ribs, part 2
Helgens qajaqpyssel har främst varit ägnat ribborna, 23 
stycken i ask som nu skall bearbetas. Först så ska de 
tunnas ut något i ändarna för att när man sen böjer dem så 
vill man inte att de skall böjas så mycket på mitten utan mer 
längre ut mot ändarna, för att inte få ett V-format skrov på 
kajaken. Ca en millimeter räcker och i boken föreslås en 
mängd olika sätt att göra detta på och jag ignorerade 
samtliga; inte på grund av att de var dåliga kanske utan att 

de krävde verktyg som 
jag saknar. Tog helt 
enkel fram trotjänaren 
raspen och avslutade 
med slipmaskinen för att 
få det jämt och snyggt.
Använde skjutmåttet för 
att se till att jag tog 1 mm 

och varken mer eller 
mindre. Dessutom 
måste avtunningen vara 
ganska jämn för att inte 
ribborna skall vilja böjas 
mer där de råkat bli 
tunnare. Därefter 
rundade jag av samtliga 
ändkanter på ribborna 
för att de skall passa i hålen jag fräst i relingarna. Japp, 184 
kanter skall rundas av. Terapiarbete. Varvade lite med att 
börja göra den basnings-låda som sen skall användas för att 
med ånga mjuka upp ribborna så de kan böjas till rätt form. 
Här bredvid 
är kaffe-
kokaren jag 
köpt på en 
loppis för 
10:- och ett 
överblivet 
isolerings-
rör till 
mulltoan. 
Det borde 
funka, huvudsaken är att ångan inte svalnar och 
kondenserar. Det lär visa sig. Avslutar med ett självportträtt 
dagen till ära:

The next step is to thin the ends of the ribs. By thinning 
them 1 mm about 20cm at each end they will be bent in a 
broader U-shape rather than a V-shape. I used the rasp and 
then some coarse sand paper for the job. After this quite 
tedious work I did some even more tedious work by 
rounding every corner of the ribs to make them fit in to the 
mortises I’ve done. 184 edges to be rounded. Then I 
enjoyed myself by constructing the steam box for later use. I 
used a second hand cauldron I bought for 10 SEK and some 
isolation pipe. It will probably work fine, the main thing is that 
it gets hot enough and that the steam doesn’t get 
condensed. 
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21. Ribbor, del 3 / Ribs, part 3
Att böja ribborna är ett moment jag fasat för; efter allt jag 
läst i ämnet verkar det som att man får räkna med att minst 
en tredjedel av dom går av och det verkar inte vara någon 
exakt vetenskap om hur man egentligen skall göra. Man får 
helt enkelt prova sig fram tills man hittat något som funkar. 
Jag la mina ribbor i blöt i en vecka i en balja med vatten och 
sen var det dags att prova basningslådan för att se om den 
funkar och blir tillräckligt varm (helst så nära 100 grader 
som möjligt). Först blev den inte varm alls beroende på att 
ångan tog fel väg, men efter att ha tätat locket på kitteln så 

blev det bättre. Köttermometern 
gick snabbt upp till 75 grader och 
när jag satte i en tygtrasa som 
”lock” i basningslådan så kom 
den upp till 95-97 grader vilket 
man får var rätt nöjd med. Gjorde 
också en böj-jigg som man 

förböjer ribborna i. Man pressar ribban mot en rund form 
med hjälp av en rem eller ett skärp, en förböjning som skall 
minska risken för att det skall spricka. Glad i hågen laddade 

jag lådan med två ribbor (#4 och 
#3) och lät dem ligga där i 15 
min enligt instrux och tog sen 
ribba #4 och satte i böj-jiggen 
och förböjde först ena änden och 
sen den andra, och satte sen i 
den i ribbhålen och den sprack 
något men inte mer än att den 
kanske går att rädda. #3an 
sprack rakt av. Provade sen två 
nya ribbor som också sprack och 
inte gick att rädda. Något 
moloken börjar man då undra 
vad som är felet; virket, 

basningen, böjningstekniken eller gudarnas ovilja? Gjorde 
tre nya ribbor som ersättning och lade dem i blöt och 
provade sen med två nya  ribbor och lät dem ligga i lådan i 
en halvtimme och fan tro’t men det gjorde susen, bägge 
höll! Så nu sitter där 
två hela ribbor plus den 
första som sprack 
något men som jag tror 
går att rädda med lite 
spännband och epoxy. 
Har satt den under 
press med ett band för 
formen blev inte helt 
symmetrisk när den 
sprack. Annars får 
jag byta ut den 
senare mot en ny. 
Min dotter förevigade 
denna något 
bedrövliga inledning 
på min 
basningaskarriär. 
Avslutningsvis 
resultatet av de 
spräckta ribborna. 
Språkbruket när dom 
sprack lämpar sig inte 
för skrift och kapten 
Haddock skulle 
rodnat.

Bending the ribs is something I’ve dreaded doing, as after 
all I’ve read about it I know that some ribs will crack, it’s just 
a question about how many. I put the ribs in a bowl of water 
for a week and then I fired up the steaming box to see how 
hot I could get it. After I tightened the lid on the cauldron I 
actually got it up to 97 degrees Celsius, which is fine. I also 
made the bending form to be used for pre-bending the ribs 
before putting them into place. Loaded the steaming box 
with two ribs, #3 and #4 and let them steam for 15 minutes. 
#4 got some small cracks but not worse than I could use it, 
but #3 cracked badly. I then took two more ribs and tried 
them but they also cracked. What was wrong? The 
material, the steaming, the bending teqnique or what? I 
made three new replacement ribs for the broken ones and 
tried two new ribs, but this time I let them steam for about 
half an hour, and now it worked!
I put some epoxy on the small cracks and also put one of 
the ribs under pressure during the night as I didn’t get it 
symmetric enough. My daughter took the pictures of my 
poor start of the bending carreer, and the bottom picture 
shows some of the cracked ribs. My language when they 
cracked would make Captain Haddock blush...
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Bending the ribs is something I’ve dreaded doing, as after 
all I’ve read about it I know that some ribs will crack, it’s just 
a question about how many. I put the ribs in a bowl of water 
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hot I could get it. After I tightened the lid on the cauldron I 
actually got it up to 97 degrees Celsius, which is fine. I also 
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cracked would make Captain Haddock blush...
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22. Ribbor, del 4 / Ribs, part 4
Det blir en del skrivet om ribbor märker jag, men det är ett 
kritiskt moment som gärna jävlas en del. Har nu gjort 18 av 
de 23 ribborna och 5-6 stycken av dem har mindre sprickor 
som jag lagat med epoxy och skruvtvingar. Förutom 
ribborna #1, #2 och #3 så sprack också #18 och #23 så nu 
har jag gjort ersättningar till dom och lagt i blöt, gjorde 
faktiskt en extra till #23 för ju längre akterut man kommer 
desto kinkigare blir det att böja dem eftersom de blir kortare 
och kortare då kajakens volym ju är mindre i aktern. Basar 
tre ribbor i taget då det verkar vara lagom för att inte den 
sista skall bli överkokt under tiden jag monterar de två 
första. En halvtimmes basning verkar lagom men jag vet inte 
riktigt var gränsen för överkokning går och vill helst inte 
prova.
    Till de här 
ribborna akterut 
använder jag en kort 
regel med ett 
utsågat ”hack” i som 
hjälpmedel att böja 
själva änden på 
ribban så att man får 
ned den rakt i 
tapphålet på 
relingen. Sen får 
man lirka lite för att 
få ner ribban och har 
man rundat änden 
så kinkar den 
mindre. Man har 
bara nån minut på 
sig att få den på 
plats för sen måste 
man kolla så den är 
symmetrisk och 
eventuellt trycka och 
böja lite på den 
innan den svalnar 
och stelnar. Kikar 
man utmed alla 
ribborna syns det att 
det inte är helt 
symmetriskt, 
förmodligen pga av 
att jag har gjort dem 
tunnare i ändarna 
med rasp/slippapper 
och det inte har blivit 
helt jämnt. Men jag 
tror nog att det är 
OK.

I write quite a lot abut the ribs, but they do cause me some 
trouble. I’ve now done 18 of the 23 ribs and 5-6 have some 
minor cracks I fixed with epoxy and clamps. I’ve made 
replacement ribs for the broken ones and actually two for 
#23 as it gets harder to bend the stern ribs as they are 
shorter. Half an hour steaming seems to work and for the 
stern ribs I use a piece of scrap wood with a notch wide 
enough for the rib to fit, and use it to bend the rib into place. 
I have only about a minute or so to get the rib in place 
before it cools down and stiffens. Then I have a moment to 
push it so it gets even with the other ribs. If I look over all the 
ribs I have some symmetrical error but that may be normal.
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23. Pagajen / The Greenland paddle
Fick lite väntetid i kajakbygget eftersom ersättningsribborna 
måste ligga i blöt nån vecka. Passade då på att återuppta 
bygget av en pagaj - grönlandpaddel. Sågade av misstag 
sönder den planka jag 
började på i vintras 
(varning för sticksågar som 
”vandrar” utan att man 
märker det) så jag köpte 
två stycken 22x95 mm 
planhyvlad furu då jag inte 
hittade nån 45x95 utan 
kvistar. Laminerade dem 
med vattenfast trälim och 
satte i tvingar under natten. 
Sen var det till att börja 
markera alla linjer och såga 
ut formen grovt. Med 
fogsvansen. Sen hyvling, 
raspning och 
sandpappring, allt enligt 
Chuck Holsts instruktion. 
Avslutade med kinesisk 
träolja. En hel del filande 
blir det men det var det 
mödan värt för den bliv ju 
vacker, eller hur?
Att paddla med den kräver 
nog lite utbildning och 
träning tror jag för 
premiärturen var faktiskt 
inte helt utan problem. Man 
kan helt enkelt inte paddla 
med denna som om det 
vore en euoropeisk paddel.

I got some waiting time as the replacement ribs need to be 
soaked for a week, so I picked up the work with the pagaj, 
the Greenland paddle. I accidently broke the piece of pine I 
started on earlier; the jig saw started to ”wander” in the 
wrong direction and I spoiled the entire piece. Couldn’t find 
any decent 45*95 at the lumber yeard so I got myself two 
pieces of 22*95 pine, almost knot free, and laminated them. 
Then I followed Chuck Holsts directions, marked all the lines 
and cut the shape roughly. Then I used the plane, the rasp 
and finally finnished it with sand paper and some tung tree 
oil.
Paddling with it was not an easy thing the first time, the 
techique differs from standard paddles, I can tell. But it looks 
good, doesn’t it?



Fick lite väntetid i kajakbygget eftersom ersättningsribborna 
måste ligga i blöt nån vecka. Passade då på att återuppta 
bygget av en pagaj - grönlandpaddel. Sågade av misstag 
sönder den planka jag 
började på i vintras 
(varning för sticksågar som 
”vandrar” utan att man 
märker det) så jag köpte 
två stycken 22x95 mm 
planhyvlad furu då jag inte 
hittade nån 45x95 utan 
kvistar. Laminerade dem 
med vattenfast trälim och 
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Sen var det till att börja 
markera alla linjer och såga 
ut formen grovt. Med 
fogsvansen. Sen hyvling, 
raspning och 
sandpappring, allt enligt 
Chuck Holsts instruktion. 
Avslutade med kinesisk 
träolja. En hel del filande 
blir det men det var det 
mödan värt för den bliv ju 
vacker, eller hur?
Att paddla med den kräver 
nog lite utbildning och 
träning tror jag för 
premiärturen var faktiskt 
inte helt utan problem. Man 
kan helt enkelt inte paddla 
med denna som om det 
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I got some waiting time as the replacement ribs need to be 
soaked for a week, so I picked up the work with the pagaj, 
the Greenland paddle. I accidently broke the piece of pine I 
started on earlier; the jig saw started to ”wander” in the 
wrong direction and I spoiled the entire piece. Couldn’t find 
any decent 45*95 at the lumber yeard so I got myself two 
pieces of 22*95 pine, almost knot free, and laminated them. 
Then I followed Chuck Holsts directions, marked all the lines 
and cut the shape roughly. Then I used the plane, the rasp 
and finally finnished it with sand paper and some tung tree 
oil.
Paddling with it was not an easy thing the first time, the 
techique differs from standard paddles, I can tell. But it looks 
good, doesn’t it?
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24. Ribbor och stävbitar / Ribs and stem 
pieces

Så har jag då äntligen fått dit de tre sista ribborna, men det 
var inte gratis. Det var bra tur att jag gjorde två av varje och 
la i blöt för en vecka sen, för två av dom sprack rakt av. Blir 
inte riktigt klok på vad det är som gör att vissa håller och 
andra inte, det var väldigt bra grundmaterial i dessa sista 
bitar men ändå sprack de. Men nu sitter de där, inte helt 
utan sprickor och så där väldigt bra symmetri är det inte 
heller om man ska vara petig. Men bra nog tror jag. 

Ribborna skall sen 
pluggas fast i relingarna. 
Gjorde en distans till 
borren så att jag inte 
borrar rakt igenom 
relingen; man skall bara 
genom första delen av 
relingen, genom ribban 
och sen halvvägs
genom andra delen av 
relingen. Klippte till plugg 
av blompinnar med 
sekatören och knackade 
in försiktigt så de inte 
gick rätt igenom. Sågade 
av det utstickande 
bitarna med fintandad 
fogsvans.

Så var det då dags för nästa steg; stävbitarna. Man utgår 
från en 60 cm lång plankbit i storleken 20*200 mm eller nåt 

åt det hållet. Man 
planar sen ut den 
avfasade undersidan i 
ändarna på relingarna 
med en hyvel och 
markerar kanterna för 
stävbiten, för det är här 
den skall stå så det 
gäller att det blir en 

plan och bra kontaktyta. Att sen komma fram till vilken form 
stävbiten skall ha var ju en historia för sig. Man börjar med 
att föra över relingarnas 
olika vinklar med hjälp av 
pappbitar man klistrar 
upp på plankan. Sen 
måttar man med 
kölribban på plats ovanpå 
ribborna och ritar in hur 
den kommer att ligga på 
stävbiten. Här i aktern 
som jag börjat med, kan man forma en del hur kajakens 
sjöegenskaper skall bli; en lite högre stävplatta ger ett något 
djupare skrov och en kajak som blir mer kursstabil, medan 
en lägre stävplatta ger en mer lättmanövrerad kajak. 
Båtdesign helt enkelt. Inte riktigt min starka sida (än) så jag 
gjorde något mellanting som kändes någorlunda rätt. För 
undersidan på stävbiten ritar man en svag S-kurva på fri 
hand så stävbiten går fri från surrningarna som håller ihop 
relingsändarna. Sen 
sågade jag ut formen 
med sticksågen. 
Stävbiten skall sen 
sättas fast i relingarna 
med sk V/Y-surrningar.
Det är tre hål; två i 
stävbiten och ett i 
relingen och surrningen 
bildar först ett V, sen 
drar man åt det hela på 
tvären och surrningen får 
då en Y-form. Känns 
väldigt stark.

At last I got all the ribs in place, but it wasn’t for free. It was 
a good thing I made two of all replacement ribs, because 
two of the cracked instantly. I don’t really understand why 
some ribs crack and others don’t. I had really good material 
this time but they cracked anyway. But now they are all 
there, not perfect in shape but hopefully good enough.
The ribs are fastened in the gunwales with 4mm trunnels. 
Here too, I used a distance on the drill avoiding to drill 
through the entire gunwale. I cut off the trunnels even with 
the gunwales and finnished it with sand paper.
I then started with the next step; the stem pieces. I planed 
the lower side of the end of the gunwales, where the stem 
pieces will reside and marked the edges, to get a good flat 
surface between them. I took a 60cm long 20*200 piece of 
wood and attached some stiff pieces of paper on it to mark 
the different angles where the stem piece will make contact 
with the gunwales. Then I also marked where the keelson 
will make contact with the stem piece. This part will define 
some important characteristics about the boat; with a lower 
stem piece the kayak will be more easy to manoeuvre but 
loose some tracking ability, and vice versa. As I don’t know 
much about boat design (yet!) I did something that looked 
good. The lower side of the stem piece is cut in an S-shape 
to make space for the gunwale lashings.  After marking the 
shape on the 20*200 I transferred the shape to the stem 
piece, cut it with the jig saw and finished it with the rasp. I 
attached the stem piece to the gunwales with V/Y-lashings, 
it feels really strong.
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this time but they cracked anyway. But now they are all 
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surface between them. I took a 60cm long 20*200 piece of 
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it feels really strong.

nästa >< föregående



home kristall barnängen urval natur knivar Garpen QAJAQ

Diving @ Garpen

25. Kölen / The keelson
När jag gjort den främre stävbiten också och la på kölribban 
så visade det sig att den aktre stävbiten var väldigt grund. 
Jag ville visserligen ha den ganska grund med det verkar 
som jag mätt fel på något sätt så jag la i en skarvbit som jag 
tog från kölämnet, 
20*20 mm furu klass 
I-II. Då blev det 
bätttre linje tycker 
jag, men har jag ju 
ingen aning om hur 
det egentligen ska 
se ut, man får titta 
så det ser bra ut. 
Hursomhelst, 
fuskade och limmade dit skarvbiten och sen när jag 
pluggade kölen lät jag pluggarna gå igenom skarvbiten och 
ned i stävbiten. De något virriga vinklarna är för att om de 
sitter snett så kan inte kölen ryckas upp ur sina fästen. Det 
ska vara fyra 
pluggar enligt 
boken och det gick 
bra på stäven i 
fören, men i aktern 
fick jag bara plats 
med tre och jag 
använde 8 mm 
rundstav. Sågade 
sen av de 
utstickande pluggändarna och även ändarna på kölen så 
den följer linjen med stäven. Kölen ligger inte riktigt jämt på 

alla ribborna utan det blir 
en del luft emellan, 
framförallt i aktern. Lite 
mellanrum jämnar ut sig 
men när det är lite mer så 
gör man små passbitar att 
lägga emellan. Jag gjorde 
tre stycken till de tre sista 
ribborna i aktern, resten 

tyckte jag låg tillräckligt bra för att klara sig utan. Sen 
spände jag ett snöre från förstäv till akterstäv för att se att 
kölen ligger rakt. Använde också en måttpinne att mäta 
avståndet från reling till köl med, så det blir lika långt på 
bägge sidor om kölen. Om inte så kommer kajaken inte att 
gå rakt. Markerade sen på typ var 4:e ribba var kölen skall 
ligga inför att den sen skall surras fast.

When I hade done both stem pieces and put the keelson on 
top of them, it turned out that the stern stem piece was very 
low. I must have done some measuring error, so I took a 
piece from the 20*20 keelson and put on top if it. I glued it 
(cheating, I know) and when I attached the keelson I let the 
trunnels go all the way through this extra piece down to the 
stem. The trunnels will be in different angles to make the 
keelson to sit firmly. In the bow I used four trunnels as 
suggested, but in the stern it was only room for three of 
them.
The keelson doesn’t lay flat on all the ribs throughout the 
kayak and minor differences will be flatened out themselves, 
but a few major ones in the stern needed to have some 
small pieces in between, to make a smooth line for the 
keelson. With help of a string from bow to stern I marked 
where a stright line for the keelson to be when it will be 
lashed to the ribs.
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26. Slagen / The chines
Slagen görs i princip som kölen; samma dimension på virket 
och samma surrning mot ribborna. Var på ribborna man 
monterar dom blir viktigt för skrovformen och nu är vi inne 
på båtdesign igen; antingen nära kölen för en lite mer 
flatbottnad kajak, eller längre upp mot relingarna för ett mer 
V-format skrov. Man får prova med att spänna snören runt 
bygget som får simulera duken, och passa in det så det ”ser 
bra ut”. Huvudsaken är att inte duken kommer att ligga an 
mot ribborna, det måste vara luft emellan.
När jag bestämt placeringen av 
slagen så spände jag fast dom 
med tvingar och såg till att de 
bägge slagen låg symmetriskt i 
förhållande till köl och relingar. 
Sen surrade jag med sentråden, 
se bilden bredvid. Man surrar i ett 
speciellt mönster och drar åt eftersom, det är en enda lång 
sentråd från för till akter. Spänd 
som fiolsträng ska den vara. I 
ändarna surrar man dom ovanför 
stävbitarnas S-kurva så dom ligger 
i spänning mot själva stäven. På 
bilden ser man relingar, stävbiten 
och slagen ihopsurrade. Sen 
angrep jag stävplattorna som ska knyta ihop det hela på 

ovansidan. Man börjar 
med att såga ut en 
massa spår på 
ovansidan och gör ett 
anhåll på sågen för att 
spåren skall bli lika 
djupa, ca 8mm. Sen är 
det stämjärnet som 
gäller för att få bort allt 

trä och sen jämnas det till med raspen. Sen tar man en 
plankbit som är ca 
dubbelt så tjock som 
djupet man sågat och 
pluggar fast den med 
sedvanligt virriga 
vinklar. Här är det 
kinkigt att få till 
vinklarna; dels skall 
dom luta åt lite olika 
håll, dels lutar ju relingarna i sig, sen får man se till att man 
inte sätter pluggar så att dom krockar med surrningar eller 
andra pluggar.
Eftersom bygget nu börjar likna en kajak på riktigt avlutar vi 
med lite poseringbilder. Håll till godo!

The chines are basically made the same way as the 
keelson; same kind of wood and lashed to the ribs in the 
same manner. However, where they are attached to the ribs 
is very important to what kind of kayak it will be, this is boat 
design again; close to the keelson for a more flat bottom and 
closer to the gunwales for a more V-shaped hull. I took 
some string to fake where the fabric will go later and made a 
fit that looked good. The most important thing here is to see 
to that the fabric won’t touch the ribs, it must be some space 
in between. I clamped the two chines symmetrical and 
fastened them then with sinew lashings to the ribs. It’s one 
long lashing from bow to stern, as with the keelson, and it 
should be as tight as you can. The ends are also fastened 
with sinew lashings, both chines are lashed together with 
the stem piece.
Then I started to work with the stem pieces, they are the 
piece that will bring all the other end parts together. I did a 
number of cuts with the saw to equal depth, about  8 mm 
and cut away the wood with a chisel and finally with the 
rasp. Then I took a pice of wood about double thickness of 
the cut, slightly bigger that the place it will sit and marked 
the shape on it and cut. Now comes a little tricky part; the 
trunnels to fasten the stem piece are in many different 
angles to sit tight, the gunwales are also in angles and you 
have to be careful not to put a trunnel through another 
trunnel or lashing nearby. It’s not much space to play with 
here. 
As the build now really starts to look like a kayak for real, 
here are some photos of the beauty.
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V-format skrov. Man får prova med att spänna snören runt 
bygget som får simulera duken, och passa in det så det ”ser 
bra ut”. Huvudsaken är att inte duken kommer att ligga an 
mot ribborna, det måste vara luft emellan.
När jag bestämt placeringen av 
slagen så spände jag fast dom 
med tvingar och såg till att de 
bägge slagen låg symmetriskt i 
förhållande till köl och relingar. 
Sen surrade jag med sentråden, 
se bilden bredvid. Man surrar i ett 
speciellt mönster och drar åt eftersom, det är en enda lång 
sentråd från för till akter. Spänd 
som fiolsträng ska den vara. I 
ändarna surrar man dom ovanför 
stävbitarnas S-kurva så dom ligger 
i spänning mot själva stäven. På 
bilden ser man relingar, stävbiten 
och slagen ihopsurrade. Sen 
angrep jag stävplattorna som ska knyta ihop det hela på 

ovansidan. Man börjar 
med att såga ut en 
massa spår på 
ovansidan och gör ett 
anhåll på sågen för att 
spåren skall bli lika 
djupa, ca 8mm. Sen är 
det stämjärnet som 
gäller för att få bort allt 

trä och sen jämnas det till med raspen. Sen tar man en 
plankbit som är ca 
dubbelt så tjock som 
djupet man sågat och 
pluggar fast den med 
sedvanligt virriga 
vinklar. Här är det 
kinkigt att få till 
vinklarna; dels skall 
dom luta åt lite olika 
håll, dels lutar ju relingarna i sig, sen får man se till att man 
inte sätter pluggar så att dom krockar med surrningar eller 
andra pluggar.
Eftersom bygget nu börjar likna en kajak på riktigt avlutar vi 
med lite poseringbilder. Håll till godo!

The chines are basically made the same way as the 
keelson; same kind of wood and lashed to the ribs in the 
same manner. However, where they are attached to the ribs 
is very important to what kind of kayak it will be, this is boat 
design again; close to the keelson for a more flat bottom and 
closer to the gunwales for a more V-shaped hull. I took 
some string to fake where the fabric will go later and made a 
fit that looked good. The most important thing here is to see 
to that the fabric won’t touch the ribs, it must be some space 
in between. I clamped the two chines symmetrical and 
fastened them then with sinew lashings to the ribs. It’s one 
long lashing from bow to stern, as with the keelson, and it 
should be as tight as you can. The ends are also fastened 
with sinew lashings, both chines are lashed together with 
the stem piece.
Then I started to work with the stem pieces, they are the 
piece that will bring all the other end parts together. I did a 
number of cuts with the saw to equal depth, about  8 mm 
and cut away the wood with a chisel and finally with the 
rasp. Then I took a pice of wood about double thickness of 
the cut, slightly bigger that the place it will sit and marked 
the shape on it and cut. Now comes a little tricky part; the 
trunnels to fasten the stem piece are in many different 
angles to sit tight, the gunwales are also in angles and you 
have to be careful not to put a trunnel through another 
trunnel or lashing nearby. It’s not much space to play with 
here. 
As the build now really starts to look like a kayak for real, 
here are some photos of the beauty.
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