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27. Stävplattorna / Stem pieces
Jag gjorde klart de två stävplattorna som håller ihop alla 
delarna i för och akter. En 
mängd pluggar i 8 mm 
rundstav i olika vinklar gör 
det hela starkt och hållfast. 
Tre pluggar i respektive 
relingsplanka och tre i 
stävbiten, och som sagts 
tidigare, det är trångt här 
med alla surrningar och 
pluggar så man får vara 
försiktig när man borrar, det 
görs ju på fri hand. Sågade 
av överskottet längs med 
stävplattorna och jämnade 
sen till med raspen för att till 
sist avsluta med slippapper. 
Fint blev det och nu är det bara ett moment kvar innan 
dukningen kan på börjas och det är att göra masiken, den 
däcksribba som är precis framför sittbrunnen. Avslutade 
med att olja in hela rasket med kinesisk träolja.

I finnished the two stem pieces that keep the different parts 
together in the bow and stern. Nine 8mm trunnels in 
different angles make it strong; three in each gunwale and 
three in the cutwater stem piece. There are a lot of lashings 
and trunnels here so I had to be very careful not to hit 
anything while drilling. I cut the top part of the stem piece off 
and smothened the surface with the rasp and finally with 
sandpaper. Looks really nice. Now it’s only one step left 
before covering the hull with the fabric, and that’s to make 
and attach the masik, the deck beam just in front of the 
coaming. Finished the day by covering the entire hull with 
some tung oil.
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29. Masik, del 1 / Masik part 1
Äntligen dags att återuppta bygget som stått still över 
vintern. Började med att plocka fram den något läckande 
farkosten och beundra hantverket, samt att läsa in mig lite 
på kapitlet om masiken, den lite speciella däcksribba som 
är precis framför sittbrunnen. Speciell då den behöver vara 
både smäcker och stark (precis som byggaren själv alltså), 
något man kan åstadkomma genom att använda virke som 
redan från början är böjt. Jag har haft en grov tallgren 
liggande på tork sen ett par år och den ska nu omvandlas 
från gren till masik.
Som vanligt 
börjar man att 
göra något 
annat än själva 
delen som ska 
till, i detta fall 
en mall för 
masiken. 
Börjar med att 
spänna en 
tunn list 
mellan 
relingarna för 
att få till 
formen och 
höjden. En 
extra bit ligger 
på mitten för 
att få en 
flackare båge. 
Komforten i qajaqen är ju av det tajtare slaget men det 
gäller att passa in masiken så man kan ta sig ut ur båten 
utan att knäna fastnar på vägen. Då kan man drunkna.
Sen skall formen föras över till en mall i plywood och här 
frångick jag Cunninghams beskrivning av den enkla 
anledningen att jag inte förstod hur han menade. 
Förmodligen har han krånglat till det onödigt mycket. 
Sågade till en bit plywood och ritade av undersidan på den 
mellan relingarna spända listen. Ritade sen dit ovansidan, 
den är inte helt symmetrisk utan tunnare på mitten.

Här ligger plywoodmallen ovanpå ämnet av furu som ska 
bli en masik.

Finally it’s time to resume the kayak building project that 
has been resting during the winter. Started with some 
reading about the masik and putting out the qayak-to-be, 
and by admiring the beauty. The masik is somewhat 
special as it needs to be both graceful and strong (as the 
builder himself then), and a way to accomplish this is to use 
material that is naturally bent from start. A branch of fur will 
do for my masik.
First I placed a thin batten between the gunwales to get the 
shape of the masik arch. It defines how tight the cockpit will 
be and even if this one will be far more tight than a modern 
kayak, I need to be able to get out of the boat without 
getting stuck. Then I transfered the shape onto a masik 
template made of plywood. I didn’t relly get Cunninghams 
instructions here so I did it my way. I then cut the plywood 
template with a jig saw and started to clean the fur branch 
from bark.
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30. Masik, del 2 / Masik part 2
Den ganska grova och dessutom böjda tallgrenen som skall 
bli till masiken funderade jag en del kring hur jag ska 
angripa; handjaga med fogsvans går ju, men lär ju krama 
musten ur vem som helst och sticksågen är för liten och 
klen. 

Cunningham har en metod som 
kombinerar handsåg (typ fogsvans) 
och stämjärn och det är väl sista 
utvägen. Man borde helt enkelt ha 
en bandsåg för ändamålet. 
Ringde så till min vän Allan, 
snickaren som även hjälpte mig 
med att såga ask-spanten (http://
www.alltiallan.se/), och det där fixar 
vi enkelt med bandsågen var 
budskapet. Tog så med mig grenen 
och plywoodmallen hem till stan 

och mycket riktigt, när 
väl bandsågen hade 
varvat upp så var det 
en barnlek för Allan 
att såga ut masiken 
grovt. Dessvärre 
visade det sig att  
ytveden gick djupare 
än jag trodde så det 
är möjligt att jag får tunna ut den något, det är ju kärnveden 
man vill åt.

The branch that will be the masik eventually is quite thick 
and hard to cut with the tools I have at hand. Did som 
thinking about this and came to the conclusion that a band 
saw is the best way to do it. Called my friend Allan (http://
www.alltiallan.se/), the carpenter that helped med with 
cutting the ribs, and he said that this is easily done with the 
band saw he has. Said and done, I brought the branch and 
the plywood template to town, and after a short while the 
masik was roughly cut into shape.
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31. Masik, del 3 / Masik part 3
När masiken nu har sin rätta form så ska den passas in 
mellan relingarna, och hack utsågas i ändarna där den ska 
fästas. För detta tillverkar man först en mall (ingen 
överraskning) av 
ett par bitar 
plywood, nån 
decimeter höga 
och nån 
decimeter bredare 
än bredden 
mellan relingarna. 
Ett par klossar 
lika tjocka som 
masiken 
limmas dit som 
distanser 
mellan 
plywoodbitarna. 
En låda i vilken 
masiken skall 
passa alltså. 
Sen lägger man 
lådan tvärs 
över relingarna 
och tejpar dit pappbitar (typ visitkort) i samma vinkel som 
relingarna, på insidan av lådan. Därefter för man ned 
masiken i lådan och markerar på den utefter pappbitarna. 
Tjoho, så har man hackens form så är det bara att såga ut 
med en fintandad fogsvans. Masiken fästs sen med två 8 

mm plugg i varje 
ände, som vanligt 
med lite lätt virriga 
vinklar för att låsa 
ordentligt. Kunde 
lyfta qajaken i 
masiken, får duga 
som 
hållfasthetsprov.

Now when the masik has the right shape, it needs to fit between 
the gunwales. To do this, another jig needs to be done (no 
surprise); a box made from some scrap plywood with the same 
width as the masik and slightly wider than the distance between 
the gunwales. Attached business cards or similar with tape on 
the inside of the box, aligning with the inside of the gunwales. 
Then I slipped the masik into the box and transferred the lines 
made from the cards, on to the masik.
Finally I cut the notches with a fine-toothed saw and fastened it 
with 8 mm dowels. It should be strong enough; I could lift the 
qajaq by holding the masik!
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32. Längsgående däckribbor / Deck ridges
För och akter om sittbrunnen ska det vara ett par 
längsgående däckribbor. De akteröver ska vara lite starkare 
då man sitter på dem när man går i respektive ur qajaken. 
Hittade ett par grundmålade (därav den vita färgen) ribbor till 
altanstaketet som var av rätt dimension, typ 1/2” x 2”. De är 
rätt korta, går mellan däcksribba #7 och #8. Rundade 
kanterna (för att inte skada duken) och pluggade fast dem 
med 8 mm plugg, lite utvinklade.
De främre ribborna var det lite mer jobb med. Tog överblivna 
bitar ask från spantribbstilverkingen, något 
underdimensionerade men det var bara ett par milimeter så 
jag tror det ska funka. Man börjar med att sätta sig i qajaken 
och markera vara ribborna ska sitta. Kändes rätt 
ovetenskapligt men knäna får inte störas och duken får inte 

ta i. De ska fällas 
in i masiken så 
det krävdes mod 
att sätta sågen i 
den, efter allt jobb. 
Eftersom masiken 
ju är en båge så 
måste infällningen 
vara djupare 
högre upp på den 

för att inte ribban skall ligga snett. Den blev något sned 
ändå för jag tordes inte såga hur djupt som helst. Den 
främre änden på ribban skall fästas i däckribba #3 och fasas 

av undertill för 
att få så stor 
kontaktyta som 
möjligt. Man 
fäster sen med 
vinklade plugg 
och här borde 
jag haft lite 
mindre storlek, 
typ 5 mm eller 

så, men jag fick ta 8 mm  för det var det enda jag hade 
hemma. Och vänta till ett besök på brädgården var inte att 
tänka på.

Aft and forward of the cockpit, the deck is supported by two 
pairs of deck ridges. The aft ones are quite easily made, 
goes between deck beams #7 and #8. I used some wood I 
used for a fence once (hence the white colour), it had the 
correct dimension 1/2” x 2”. Fastened it with 8 mm angled 
dowels at the ends.
The forward deck ridges need to be placed to give clearance 
for you knees as well as for the skin. When this was assured 
I marked its place on the deck beams and masik. I made 
small notches on the masik for the aft ends of the deck 
ridges, a bit scary to put the saw in the masik after all effort 
with it. The forward ends should be flattened to make good 
contact with deck beam #3. Finally I used the same 8 mm 
dowels to fasten the deck ridges. I should really have used 
like 5 mm or so, but this is what I had at hand.
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33. Främre längsgående däcksribbor / 
Stringers
Fortsatte med de främre ribborna; det är lite pyssel med de 
mellanlägg som ska in mellan de här längsgående ribborna 
och de däckribbor som de ligger mot. Eller snarare inte 
ligger mot. Här kan man också bestämma om formen på 
däcket till viss mån; antingen så har man dessa ribbor helt 
raka eller något konvexa, enligt Cunningham. Jag kör med 
dem raka.

Mellanläggen ska fästas med ett par plugg i vinkel, och för 
att få plats med två stycken så gör man bitarna lite V-
formade, med den breda sidan uppåt. I ribba #4 dock, så 
måste den bakre sidan på biten vara rak, så inte fötterna 
kommer att ta i. Inget överflöd av utrymme här inte. 
Nu är ramen faktiskt tillräckligt klar för att göra en 
provpaddling, med en tillfällig ”duk” av byggplast.

I continued with the stringers by making the blocks that 
support the deck ridges. They are V-shaped to provide 
space enough for two dowels, in angle. At deck beam #4 
though, the block cannot extend aft of the deck beam, as it 
would be in the way for the feet while sitting in the qajaq.
At this point, one can decide the upper shape of the deck to 
be either straight or slightly convex. I went for straight.
The frame is now completed enough to support a temporary 
”skin” of plastic sheathing, in order to make a first trial run.
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34. Ramen klar / Frame finished
Ramen är nu klar, det sista jag gjorde innan jag plastade 
in den för en provpaddling, var att sätta dit durkribborna. 
De sitter där för att avlasta rumpan och hälarna, och jag 
använda några ribbor jag hade liggande som verkade 
vara av lagom dimension. Man kan antagligen klara sig 
utan dessa ribbor men det kan då bli utbuktningar i duken, 
vilket 

man ju vill undvika. Fördelen 
skulle kunna vara att man kan 
klia sig i baken utan att gå ur 
kajaken. Surrade dem enligt 
samma princip som köl och 
slag, men när jag sen vände 
qajaqen på rätt köl så såg jag 
att sentråden blir väldigt 
exponerad, och utsatt för 
slitage eftersom man sitter på 
den. Gjorde så 4 extra 
”friliggande” surrningar för att 
vara på den säkra sidan.
Plastade så in qajaqen med 

byggplast som jag tejpade med gaffatejp för att kunna 
göra en provpaddling. Om det visar sig att den beter sig 
väldigt konstigt så har jag chansen att åtgärda det, innan 
duken kommer på.

The frame is now finished, the last thing I did was to install 
two floor boards, a couple of ribs that will offload the floor 
at the bum and heels. Lashed them in the same manor as 
the keelson and chines, but as the lashings get very 
exposed and may brake after some time, I did some extra 
lashings at four places at each floor board, just to be safe.
I then covered the frame in plastic sheathing and duct 
tape, a temporary skin for a trial run.
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the keelson and chines, but as the lashings get very 
exposed and may brake after some time, I did some extra 
lashings at four places at each floor board, just to be safe.
I then covered the frame in plastic sheathing and duct 
tape, a temporary skin for a trial run.
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35. Provtur / Trial run
Så var det då äntligen dags för en provtur. Spännande var 
bara förnamnet och qajaqen får bekänna färg. 
Den kändes rank, betydligt rankare än min pråm Seayak, 
men ändå inte så rank som jag befarade. Och den kändes 
något kortare än jag förväntade mig, men den var jätteskön 
att paddla och det märks tydligt att den väger lite. Möjligtvis 
är fördäcket något högt, jag vet med mig att jag gjorde 
masiken något hög snarare än något låg.
Kunde inte låta bli att prova en roll, och förutom att det är 
svårt på slutet att rolla en vattenfylld kajak - jag har ju inget 
kapell än - så var den väldigt lättrollad, mycket p.g.a. det 
låga akterdäcket. Så här såg det ut:

Det var faktisk rätt bra att jag provrollade, för det visade sig 
att när jag hänger uppochner i qajaqen så tar smalbenen i 
däcksribban framför masiken, vilket gjorte lite ont faktiskt. 
Får slipa ner den lite och kanske lägga på en bit skumplast 
sen.

At last it was time for the trial run. I was really excited about 
this moment I’ve been awaiting. It turned out that the qajaq 
was far more unsettled than my Seayak I’m used to paddle, 
but really not that unsettled as I feared. It was very pleasant 
to paddle, and it was clear that the weight is very low, 
compared to what I’m used to. I think the forward deck might 
be a lilltle but to high, but that’s not really unexpected as I 
did the masik quite high.
I just had to try doing a roll, and it was a good thing that I 
did, because it turned out that hanging upside down in the 
qajaq made my legs to be pushed against one of the arched 
deck beams. It hurt a bit so I have to do something about it 
before the skin comes on. But rolling it was great!
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36. Sittbrunnssarg / Coaming
Jag har oljat in ramen med kinesisk träolja nu när den är 
klar, och börjat förbereda de två kommande momenten, 
dukning och sittbrunnssarg. Det boken beskriver om sargen 
ger mig bara gråa hår så jag löser uppgiften själv, och med 
inspiration av vad andra qajaqbloggare skriver. Började med 
att ta en grov elkabel som jag böjde till som en sargatrapp, 
för att få ett hum om hur den ska se ut och hur långa ribbor 
jag behöver. Boken säger att ribborna ska vara 2,5 m men 
min sarg med överlappning blir bara 1,85 m och då gör jag 
ändå en rätt stor sittbrunn. Begriper det inte, men det 
kanske får sin förklaring. Hittade ett par långa trälister i 
hyggligt rätt dimension (1/2” x 1,1/2”) men i okänt träslag 
som jag tänkte prova, i brist på annat. Kapade dem till 1,85 
och tunnade ut ändarna som kommer att ligga omlott. 
Ägnade så en god stund åt att fundera ut hur man blötlägger 
nåt som är så långt, innan jag kom på att jag ju har ett helt 
hav till förfogande. Slog halvslag runt bitarna och la dem 
under en sten i vattnet på stranden. Hur det kommer att 
påverka att det är bräckt vatten kan man förstås undra.

Cunningham föreslår ovaxad 
tandtråd för att sy duken med 
men det var inte det lättaste att 
finna (nix, apoteken har mest 
vaxad, smaksatt, elastisk, 
fluortråd). Alternativt någon 
nylontråd för läderarbeten som 
någon rekommenderade. Efter 
mycket letande så hittade jag till 
slut GUM som gör ovaxad tandtråd, beställde två 55 m rullar 
på familjeapoteket.se. Får göra ett hållfasthetsprov när de 
kommer. Så saknas bara en nål att sy med samt eventuellt 
en krumnål (böjd nål) som lär underlätta.

Now when the frame is finished, I oiled it with tung oil. There 
are now two things I can work on in parallell; the skinning 
and the coaming. I will do the coaming ”my way” as I only 
get confused by the book. I took a fairly stiff electric cable to 
make a dummy coaming, just to get an idea of the shape 
and what length the material need to be. Found some strips 
of wood under my house, with similar dimensions as 
needed, but I have no idea what kind of wood it is. Cut them 
into 1,85 m in length and thinned the endings that will 
overlap. I then spent some time figuring out how to soak 
something this long, when I suddenly realized I actually 
have an entire sea at my disposal. Attached a string to the 
pieces, used a stone to make them stay submerged, and put 
them in the water by the beach.

For sewing the skin, the book recommends unwaxed dental 
floss and after some serious googling on the subject, I finally 
found a national dealer of GUM Buttlerweave unwaxed 
dental floss at familjeapoteket.se. Ordered two rolls at 55 m, 
should be sufficient.
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37. Sittbrunnssarg del 2, Coaming part 2
Ritade upp på ett papper hur jag ville att sittbrunnssargen 
skulle se ut. Jag vill den inte att vara större än nödvändigt, 
men den måste sträcka sig från däcksbalken bakom 
brunnen och fram till masiken. Kopierade sen över från 
pappret till en formplyfaskiva (tog halva mallen och 
spegelvände den sen för att få en symmetrisk form). Sågade 
ut med sticksågen och gjorde sen 9 fyrkantiga hål utmed 
kanterna för att ha fästen för tvingarna. 
Väckte liv i den basningslåda jag använde för ribborna, men 
förlängde själva röret till ca 190 cm för att få rum med de 
långa listerna. Fick upp temperaturen till 97-98 grader vilket 
nästan är mer än jag kunde hoppas på. Hade inga större 
förhoppningar på mitt virke, tror det är furu, men det borde ju 
egentligen vara ask eller ek för att underlätta basning. Två 
händer är lite för lite när man ska böja så jag hade hjälp av 
några damer med vinglas i hand, men det var faktiskt inte så 
illa som det låter. Jag böjde listen med hjälp av 
spännbanden och de andra fixerade med tvingarna 
allteftersom. Visserligen sprack det lite på ett par ställen 
men jag tror att det kan räddas med epoxy.

I draw on a paper the shape of the coaming and transfered it 
to a piece of plywood. To get it symmetrical, I used only half 
of the drawing and then reversed it to get it completed. It will 
go from the deck beam behind the coaming on to the masik. 
I then cut the shape and 9 holes for the clamps.
The steam box I used before came in handy again but I had 
to prolonge it to fit the long pieces for the coaming. It 
reached about 97-98 degrees, more than I could hope for.
Three ladies with wine glasses in their hands helped me 
with the bending; I worked with the bending and they 
securet it with clamps. I wasn’t that bad actually, there was 
some cracks but not worse than I think I can save it with 
help of some epoxy.
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38. Duken / The skin
Började dagen med att basa den flens som ska sitta utanpå 
sittbrunnssargen, alltså den som man fäster kapellet över. 
Men den första sprack direkt och den andra som jag basade 
5 min längre (20 min), lät som när man eldar torrt granris när 
jag böjde den. I väntan på att jag kan ta mig till en brädgård 
med ek eller ask, så tog jag mig an duken. Duken är en 
high-tech-nylonväv från FOV i Borås (gör tyg till krockkuddar 
bla). Har beställt nylontråd samt böjda och raka nålar från 
Panduro. Den tandtråd jag beställt blev fellevererad och 
kom i vaxad form och eftersom det inte funkar då färgen inte 
fäster på vaxet, får jag ta plan B; nylontråd för pärlhalsband 
som är stark och tunn. 
Har flyttat ned bygget till 
bryggan för att få gott om 
plats att arbeta på. 
Började med att lägga ut 
duken på kajaken så den 
ligger jämt fördelad över 
bredd och längd. Vad det 
gäller angreppssätt att sy 
de hela så tänkte jag inte 
göra som Cunningham 
föreslår utan en modell 
som lägger sömmen mitt 
på däck enligt en metod 
från skinboats.org (http://
www.youtube.com/watch?
v=FYWJANqRUsc). 
Gjorde väl inte exakt så förstås utan nån anpassad variant 
då det inte är en baidarka jag bygger, och då tyget skiljer 
också. Blötte hela tyget för att få det att bli töjbart och sydde 

en ”ficka” runt 
förstäven. Satte mig 
sen på bryggan 
bakom aktern, 
rullade upp det 
överflödiga tyget för 
att få ett bra grepp 
om det och sträckte 
sen för att vad tygeln 
höll. Sträckte sen 

ännu mer och ännu mer till fingrarna nästan blödde. Då 
markerar en entusiastisk medarbetare var akterstäven slutar 
nånstans på tyget, och en ficka sys även där. Tar sen i för 
himmel och jord och trär fickan över aktern och därmed är 
duken sträck på längden. 
Grunnade mycket på hur jag ska spänna och sy duken på 
bredden och kom fram till att göra en raksöm och spänna 
med händerna allteftersom. Andra har gjort en extra söm för 
att grovspänna innan själva sömmen, men jag vill inte få 
onödiga hål från nålen i duken. Sydde så med lite 
mellanrum mellan tyghalvorna så att när man sen drar åt

tråden så spänns duken mera. Tanken är också att när 
duken torkar så kommer det att spännas ytterligare. Här 
finns inga mått att gå på utan det är bara känslan som får 
styra, men duken skall helst bli så spänd så att det blir som 
trummskinn. 

Blötte duken efterhand med en vattenkanna så den inte 
hinner torka och krympa innan jag hunnit sy. Använde även 
klämmor för att hjälpa till att hålla spänningen, ibland saknar 
man ju en tredje hand. Gjorde klar främre halvan innan jag 
var tvungen att bryta då fingrarna var ömma och såriga.

Started off by trying to steam the coaming flange, the first try  
at 15 minutes and the second try at 20 minutes, but they 
both cracked instantly. I have no idea why, it’s the same 
material as the coaming itself.
Continued with the skin instead and moved the build to the 
beach to get some more space. The skin is a made of high 
tech nylon from FOV in Borås. My approach to the skinning 
is to ignore the book’s recommended way and more or less 
follow the way it’s done by the folks at skinboats.org (http://
www.youtube.com/watch?v=FYWJANqRUsc). In this way I 
will get the seem centered on the deck instead of on top of 
one of the gunwales.
First I wet the skin to get it more soft and stretchy, and 
centered it on the frame. I then sew a ”pocket” at the forward 
end, folded the skin at the aft end to get a good grip on it, 
and then I pulled for all I had until my fingers hurt. My 
daughter then made a mark on the skin at the spot where 
the aft end of the kayak is, and then I let go. Sewed another 
pocket at the aft end and pulled it into place on the frame. 
Now the skin is streched in the aft-forward direction.
Did a lot of thinking about how to sew the skin, there are 
many different ways but I did what I felt was a good way for 
me and my build, based on the way it’s done by 
skinboats.org. Tightened the skin with my one hand as 
much as I could, made a stitch with other but with a little 
space between the two parts, to let the stich do some 
tighting when I pull it hard. When the skin dries, it will tighten  
a bit too. Wet the skin from time to time as it tends to dry 
quite fast in the sunshine. Sew the forward half of the qajaq 
before I had to quit as my hand was quite sore.
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quite fast in the sunshine. Sew the forward half of the qajaq 
before I had to quit as my hand was quite sore.



Började dagen med att basa den flens som ska sitta utanpå 
sittbrunnssargen, alltså den som man fäster kapellet över. 
Men den första sprack direkt och den andra som jag basade 
5 min längre (20 min), lät som när man eldar torrt granris när 
jag böjde den. I väntan på att jag kan ta mig till en brädgård 
med ek eller ask, så tog jag mig an duken. Duken är en 
high-tech-nylonväv från FOV i Borås (gör tyg till krockkuddar 
bla). Har beställt nylontråd samt böjda och raka nålar från 
Panduro. Den tandtråd jag beställt blev fellevererad och 
kom i vaxad form och eftersom det inte funkar då färgen inte 
fäster på vaxet, får jag ta plan B; nylontråd för pärlhalsband 
som är stark och tunn. 
Har flyttat ned bygget till 
bryggan för att få gott om 
plats att arbeta på. 
Började med att lägga ut 
duken på kajaken så den 
ligger jämt fördelad över 
bredd och längd. Vad det 
gäller angreppssätt att sy 
de hela så tänkte jag inte 
göra som Cunningham 
föreslår utan en modell 
som lägger sömmen mitt 
på däck enligt en metod 
från skinboats.org (http://
www.youtube.com/watch?
v=FYWJANqRUsc). 
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då det inte är en baidarka jag bygger, och då tyget skiljer 
också. Blötte hela tyget för att få det att bli töjbart och sydde 

en ”ficka” runt 
förstäven. Satte mig 
sen på bryggan 
bakom aktern, 
rullade upp det 
överflödiga tyget för 
att få ett bra grepp 
om det och sträckte 
sen för att vad tygeln 
höll. Sträckte sen 

ännu mer och ännu mer till fingrarna nästan blödde. Då 
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att grovspänna innan själva sömmen, men jag vill inte få 
onödiga hål från nålen i duken. Sydde så med lite 
mellanrum mellan tyghalvorna så att när man sen drar åt

tråden så spänns duken mera. Tanken är också att när 
duken torkar så kommer det att spännas ytterligare. Här 
finns inga mått att gå på utan det är bara känslan som får 
styra, men duken skall helst bli så spänd så att det blir som 
trummskinn. 
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klämmor för att hjälpa till att hålla spänningen, ibland saknar 
man ju en tredje hand. Gjorde klar främre halvan innan jag 
var tvungen att bryta då fingrarna var ömma och såriga.

Started off by trying to steam the coaming flange, the first try  
at 15 minutes and the second try at 20 minutes, but they 
both cracked instantly. I have no idea why, it’s the same 
material as the coaming itself.
Continued with the skin instead and moved the build to the 
beach to get some more space. The skin is a made of high 
tech nylon from FOV in Borås. My approach to the skinning 
is to ignore the book’s recommended way and more or less 
follow the way it’s done by the folks at skinboats.org (http://
www.youtube.com/watch?v=FYWJANqRUsc). In this way I 
will get the seem centered on the deck instead of on top of 
one of the gunwales.
First I wet the skin to get it more soft and stretchy, and 
centered it on the frame. I then sew a ”pocket” at the forward 
end, folded the skin at the aft end to get a good grip on it, 
and then I pulled for all I had until my fingers hurt. My 
daughter then made a mark on the skin at the spot where 
the aft end of the kayak is, and then I let go. Sewed another 
pocket at the aft end and pulled it into place on the frame. 
Now the skin is streched in the aft-forward direction.
Did a lot of thinking about how to sew the skin, there are 
many different ways but I did what I felt was a good way for 
me and my build, based on the way it’s done by 
skinboats.org. Tightened the skin with my one hand as 
much as I could, made a stitch with other but with a little 
space between the two parts, to let the stich do some 
tighting when I pull it hard. When the skin dries, it will tighten  
a bit too. Wet the skin from time to time as it tends to dry 
quite fast in the sunshine. Sew the forward half of the qajaq 
before I had to quit as my hand was quite sore.

nästa >< föregående
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39. Duken 2 / The skin 2
Sydde klart resten av duken och skar av överflödet med en 
kniv. Man borde använda ett verktyg som smälter av duken 
istället, för det fransar sig en hel del trots en skarp kniv. Man 
skär den ena sidan ca 1 cm upp från stygnen och den andra 
ca 2 cm upp, för att kunna göra en fåll sen som döljer 
stygnen.

Gjorde så nya bitar till sargkanten; jag hade ju en del ask 
kvar sen ribborna och jag tänker skarva två bitar då jag inte 
har nån tillräckligt lång. Det kan ju inte spela nån som helst 
roll om det är två bitar eller en. La dessa i blöt i sjön, som 
förra gången.
Limmade även ihop ändarna på själva sargen med epoxy-
lim.

Sewed the rest of the skin and cut it the get rid of what’s not 
needed. I should really have used something that melts the 
skin rather than cuts it, the edge gets quite ragged even with 
a sharp knife. I cut one part about 1 cm above the stiches, 
and the other one about 2 cm above. This to be able to hide 
the stiches later.
Made two new pieces for the coaming flange, in ash I hade 
since the ribs. They are too short so I intend to splice two 
pieces, it can hardly matter. Put them into the sea for 
soaking for a few days.
Glued the ends of the coaming together with epoxy.

nästa >< föregående
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40. Duken 3 / The skin 3
Efter gårdagens sömnad är fingrarna rätt ömma, fick tejpa 
dem för att kunna sy vidare. Det som ska göras är att vika in 
och gömma kanterna på duken. Ännu en söm utmed hela 
kajaken alltså, och denna söm var väldigt tidskrävande och 
jobbig för axlarna visade det sig. 

Det man gör är att ta 2 cm-kanten och vika över 1 cm-
kanten och sy fast den så det hela döljs lite tjusigt. Jag 
använder en sk krumnål då man inte kommer åt på 
undersidan av duken. Eftersom jag hade skurit duken och 
det fransat sig hade jag emellanåt lite för lite marginal 
märkte jag och det korvade sig en del, med det är bara 
kosmetiskt och gör ju inget. Dessutom så blev sömmen rätt 
vinglig, men även 
det gör ju 
egentligen inget, 
det ser ju bara 
hantverksmässigt 
ut, eller hur? När 
allt var sytt och 
duken torkat så 
tycker jag att den 
känns spänd och 
bra, som ett 
trumskinn.

Efter en del 
funderingar kring 
vilken 
polyuretanlack jag 
jag ska använda, 
föll valet på Coelan 
som 
rekommenderas av flera. Dyrt men bra verkar det almänna 
omdömet vara. Ringde Eurocoating som är återförsäljare i 
Sverige och talade med en skön karaktär i Rönninge. Åkte 
sen dit och köpte det jag behövde; lack, vitt pigment och 
thinner (4 liter lack för att täcka 6,6 kvm duk med tre 
strykningar). Fick dock komplettera med pigment på 
färgaffären, då han inte hade tillräckligt hemma. Dyrt, ja 
definitivt svindyrt, återstår att se om det är så bra som man 
säger.

After yesterdays sewing was my hands quite soar, so I had 
to use coach tape to be able to continue with the sewing. 
What I need to do is to fold the longer of the two edges over 
the other, to hide them and make a neat stitch. As I had cut 
the skin rather than melt it, it was quite ragged and hard to 
get a grip on, hence some uneveness in the stitch. It also 
got quite circuitous, but hey, that just looks like it made by a 
man’s  hand, right? When it was all sewn and the skin had 
dried, it was tight as a drum skin!

I did some thinking about what coating to use, and chose 
eventually Coelan, supposed to be the best, though very 
expensive. Called the reseller in Rönninge (Eurocoating, 
what a character that was...) and drove there to get 4 litres 
plus thinner and some white pigment, to cover 6,6 sqm three 
times. I can agree it was expensive, by far the most 
expensive part on the entire qajaq, hopefully it will be as 
good as they say.



Efter gårdagens sömnad är fingrarna rätt ömma, fick tejpa 
dem för att kunna sy vidare. Det som ska göras är att vika in 
och gömma kanterna på duken. Ännu en söm utmed hela 
kajaken alltså, och denna söm var väldigt tidskrävande och 
jobbig för axlarna visade det sig. 

Det man gör är att ta 2 cm-kanten och vika över 1 cm-
kanten och sy fast den så det hela döljs lite tjusigt. Jag 
använder en sk krumnål då man inte kommer åt på 
undersidan av duken. Eftersom jag hade skurit duken och 
det fransat sig hade jag emellanåt lite för lite marginal 
märkte jag och det korvade sig en del, med det är bara 
kosmetiskt och gör ju inget. Dessutom så blev sömmen rätt 
vinglig, men även 
det gör ju 
egentligen inget, 
det ser ju bara 
hantverksmässigt 
ut, eller hur? När 
allt var sytt och 
duken torkat så 
tycker jag att den 
känns spänd och 
bra, som ett 
trumskinn.

Efter en del 
funderingar kring 
vilken 
polyuretanlack jag 
jag ska använda, 
föll valet på Coelan 
som 
rekommenderas av flera. Dyrt men bra verkar det almänna 
omdömet vara. Ringde Eurocoating som är återförsäljare i 
Sverige och talade med en skön karaktär i Rönninge. Åkte 
sen dit och köpte det jag behövde; lack, vitt pigment och 
thinner (4 liter lack för att täcka 6,6 kvm duk med tre 
strykningar). Fick dock komplettera med pigment på 
färgaffären, då han inte hade tillräckligt hemma. Dyrt, ja 
definitivt svindyrt, återstår att se om det är så bra som man 
säger.

After yesterdays sewing was my hands quite soar, so I had 
to use coach tape to be able to continue with the sewing. 
What I need to do is to fold the longer of the two edges over 
the other, to hide them and make a neat stitch. As I had cut 
the skin rather than melt it, it was quite ragged and hard to 
get a grip on, hence some uneveness in the stitch. It also 
got quite circuitous, but hey, that just looks like it made by a 
man’s  hand, right? When it was all sewn and the skin had 
dried, it was tight as a drum skin!

I did some thinking about what coating to use, and chose 
eventually Coelan, supposed to be the best, though very 
expensive. Called the reseller in Rönninge (Eurocoating, 
what a character that was...) and drove there to get 4 litres 
plus thinner and some white pigment, to cover 6,6 sqm three 
times. I can agree it was expensive, by far the most 
expensive part on the entire qajaq, hopefully it will be as 
good as they say.



home kristall barnängen urval natur knivar Garpen QAJAQ

Diving @ Garpen

41. Sittbrunnssarg 3 / Coaming 3

Jag är inte riktigt nöjd med sargen, men den är ok. Den 
gjordes ju av furu (tror jag) med flänsen av ask som blivit 
över och med bättre råvaror kunde den blivit bättre. 

Men den får 
duga. 
Limmade dit 
flänsen med 
epoxy och gick 
över den med 
rasp och 
sandpapper 
innan jag 
oljade in den 
och borrade 

55 små hål jämnt fördelade på nederdelen av den.
Den skall nu sys fast i duken; den sitter alltså inte fast i 
resten av träkonstruktionen vilket man kanske skulle kunna 
tro. Man måttar in den så den sitter centrerat där man vill ha 
den och spänner fast den mellan ett par reglar, den ena 

under masik och 
däcksribba #7 
och den andra 
tvärs över 
sargen, samt 
spänner en tving 
emellan så att 
sargen trycks 
ned. Sen 
spänner man 
duken och fäster 

den temporärt i sargen med små spikar, helst med stora 
huvuden så spar man fingrarna också. När man sen släpper 
på tvingen 
kommer sargen 
lyftas uppåt och 
duken spänns 
ytterligare. Sy 
gjorde jag med 
samma sentråd 
som till 
surrningarna och 
man börjar med 
att ta ut en spik 
och fäster tråden med en eskimåknut i duken som jag vikt in 
två varv för att dölja kanten, sen går man ut genom sargen 
och vidare till nästa hål, tar bort spiken, går genom sargen 
och sen genom duken där spiken suttit, över den 
dubbelvikta 
dukkanten och 
sen tillbaka 
genom samma 
sarghål. En bit 
kaka alltså. 
Och samma 
sak 55 gånger. 
Men när de var 
klart så såg 
faktiskt qajaqen 
klar ut, och vacker som en dröm. Så här ser den nu ut 
innifrån och förut:

Och akterut:

I’m not fully satisfied with the coaming but it’s at least OK. 
As I made it with what I had at home for the moment, I can’t 
complain. The coaming is made of fur and the flange is mde 
from a piece of ash I had left from the ribs. I fastened the 
flange to the coaming with epoxy and applied a finnish to it 
with rasp, sand paper and finally tung oil. Then I drilled 55 
small holes in the lower part of it, to be used for sewing it to 
the skin. 
Attached it to the frame with help of two sticks clamped over 
and under the coaming, forming a cross and slightly 
pressing the coaming down. Then I cut the skin about an 
inch from the coaming edge and brought some tension to it 
and temporary fastened it to the coaming with small nails. 
Removed one nail at a time while sewing with the same 
artificial sinew as I used for the lashings. The stitches goes 
through the coaming, through the hole in the skin (made by 
the nail), then round the twice folded skin edge and out 
through the same coaming hole and over to the next one. 55 
times. When the coaming was fastened I released the clamp 
and the coaming raised a bit, giving some additional stretch 
to the skin, and the boat now looks ready. And it’s  beautiful.
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42. Svart tisdag / Black Tuesday
Det måste bli ett ordentligt bakslag i varje projekt, och det 
var väl dags nu då när jag skulle till att måla qajaqen. 
Blandade till Coelan-lacken med det färgpigment som jag 
köpte tillsammans med lacken, och med det pigment jag 
kompletterade med från Nordsjö. Enligt uppgift ska man 
kunna använda i princip vilket pigment som helst för olje och 
lackfärger. Spädde ut med 5-10% Coelan-thinner för att 
duken skulle bli mättad och började stryka, placerad under 
det tillfälliga presenning-tak jag byggt. Det gick bra till en 
början, men efter nån kvart eller så började lacken att stelna 
och svår att stryka ut. Spädde ut med mer thinner men det 
hjälpte föga så jag spädde ännu mer. Lacken var som 
tuggummi och jag fick trycka hårt för att smeta ut den med 
det blev bara värre och fulare hela tiden. Bröt ihop lite lätt 
och ringde till Eurocoating för att få råd och han 
rekommenderade att spä ut ännu mer. Gjorde så men det 
hjälpte inte utan det blev bara värre ju längre tiden gick. Bröt 
ihop svårt och när jag samlat mig insåg jag att det inte går, 
något har hänt som förstört lacken. Ringde Eurocoating igen 
och vi kom fram till att jag antagligen använt ett pigment 
som inte är kompatibelt med Coelan så att en reaktion 
startat och satt igång torkningsprocessen i förtid. Han skulle 
beställa ny lack med pigment från Tyskland, men jag får väl 
inte det förrän i nästa vecka. Nu är lacken som en 
gummiklump. Jävlar!

I guess every project has a setback of some kind during its 
time. My came today. 
I blended the two kinds of pigment I had (the one from the 
coating supplier wasn’t enough so I had to get some extra, 
and any one could do I was told) with the coating and 
thinned the it with some thinner, to get the skin to absorb it 
thoroughly. Started to apply it to the skin but after a while it 
thickened and got harder to apply. Added some extra 
thinner but it didn’t really help much. Started to get really 
worried as it got harder and harder to apply, it was now like 
applying glue and the result was awful. Called Eurocoating 
and asked for advice, and he suggested to add more 
thinner, so I did. But when I had added like 20% or so I 
realized something was clearly wrong, as it still got thicker 
rather than thinner. It was now like chewing gum. 
Terminated the coating with severe frustration, and called 
Eurocoating again. The outcome is that the extra pigment I 
used was probably not compatible with the coating/pigment 
from Coelan, making a chemical reaction take place that 
hardened the coating way before it should. The guy at 
Eurocoating will order new coating and pigment from 
Germany, and I will hopefully get it next week. Damned!
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och ringde till Eurocoating för att få råd och han 
rekommenderade att spä ut ännu mer. Gjorde så men det 
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som inte är kompatibelt med Coelan så att en reaktion 
startat och satt igång torkningsprocessen i förtid. Han skulle 
beställa ny lack med pigment från Tyskland, men jag får väl 
inte det förrän i nästa vecka. Nu är lacken som en 
gummiklump. Jävlar!

I guess every project has a setback of some kind during its 
time. My came today. 
I blended the two kinds of pigment I had (the one from the 
coating supplier wasn’t enough so I had to get some extra, 
and any one could do I was told) with the coating and 
thinned the it with some thinner, to get the skin to absorb it 
thoroughly. Started to apply it to the skin but after a while it 
thickened and got harder to apply. Added some extra 
thinner but it didn’t really help much. Started to get really 
worried as it got harder and harder to apply, it was now like 
applying glue and the result was awful. Called Eurocoating 
and asked for advice, and he suggested to add more 
thinner, so I did. But when I had added like 20% or so I 
realized something was clearly wrong, as it still got thicker 
rather than thinner. It was now like chewing gum. 
Terminated the coating with severe frustration, and called 
Eurocoating again. The outcome is that the extra pigment I 
used was probably not compatible with the coating/pigment 
from Coelan, making a chemical reaction take place that 
hardened the coating way before it should. The guy at 
Eurocoating will order new coating and pigment from 
Germany, and I will hopefully get it next week. Damned!

nästa >< föregående
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43. Remsträckare / Tensioners
Efter debaklet med målningen har jag i väntan på ny lack 
roat mig med att göra ett gäng remsträckare till de däcklinor 
som ska till senare. Det finns många varianter på hur många 
däcklinor man kan ha, men jag hade tänkt att gå på två 
stycken direkt akter om sittbrunnen, tre direkt för om den 
och sen en nära vardera ände för att kunna hålla en pagaj. 
Sju totalt alltså. Till dem vid sittbrunnen behövs sk 
remsträckare som gör att däckslinorna kan spännas vid 
behov. Oftast gör man dem av ben eller något slags hårdträ, 
men jag har en del ask kvar så det får det bli. Skulle det inte 
palla den marina miljön är det ingen stor sak att byta dem en 

vacker dag.
Gjorde fem 
stycken 
”vanliga” och 
en lite större 
där jag 
laminerat 6 st 
askribbor med 
epoxy och sen 
fräst ur ett hål 
där jag fällt in 
ett vanligt 
Silva 
kompasshus. 
De fick sig 
sen en 
omgång av 
kinesisk 
träolja. Blev 
rätt snyggt 
även om 
denna typen 
av kompass 

egentligen passar bäst som handhållen, och inte fast 
monterad. Har ca 6 cm mellan de 6 mm stora hålen, och 
med ca 10 cm mellan hålen där däckslinorna sitter fast i 
relingarna, så kan man spänna genom att föra sträckarna åt 
sidan.

After the debacle with the coating, I have enjoyed myself 
with doing some tensioners for the deck lines to come. 
There are many opinions about how many deck lines to 
have, but I will go for two behind the cockpit, three in front of 
the cockpit and one near each end of the qajak, 7 in total. 
For the ones at the cockpit I need tensioners, to be able to 
apply tension to the lines when needed. These are usually 
made from bone or hard wood, but as I have some ash left, 
this will have to do. If the marine environement is too hard 
for them, it’s not a big deal to replace them later. I made 5 
”ordinary” ones and one bigger where I laminated 6 pieces 
to fit an ordinary Silva compass house. I looks quite neat, 
even if these kind of compasses reallly is more suited to be 
hand held.
I have 6 cm between the 6 mm holes on the tensioners, and 
with 10 cm between the holes for the deck lines on the 
gunwales, it will give tension to the lines whlile sliding the 
tensioners to the side.
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44. Målning / Coating
Fick den nya lacken idag och ett gäng med pigmenttuber. 
Av rätt sort. 8 tuber till 3 liter lack och sen har jag den sista 
burken på 0,75 l sen förra gången som jag aldrig öppnade. 
Vet inte om det räcker, blir lagom eller för mycket, men det 
lär visa sig. Vår man på Eurocoating har visat sig vara en 
bra sådan; han tog på sig ansvaret för att det gick åt pipan 
förra gången så jag fick den nya lacken utan kostnad. Åkte 

förbi Gamla Stans läderhandel 
(www.leathershop.net) och köpte 6 m 
naturfärgad maskinrem 6 mm för att ha till 
däcklinor. Kanske gummi skulle vara 
hållbarare mot väta men jag lade 
läderremmen i blöt i kinesisk träolja över 
natten. Den håller nog ett tag.
Blandade pigment och lack med viss oro, 
men den fungerade förstås alldeles 

utmärkt, och jag har nu lagt på den första strykningen fram 
till det parti som redan är struket med den kassa lacken. 
Förhoppningsvis så döljs lite av det fula när jag i nästa 
strykning går över hela duken.

Got 3 litres of the new coating today and 8 tubes of pigment, 
the correct kind. I have since before 0,75 l coating, and this 
will probably be sufficient. I got the new coating for free, 
thanks to the man at Eurocoating who took responsibility of 
the mistake last time. 
Passed by the leather shop in Gamla Stan 
(www.leathershop.net) and bought some 6 mm leather lines 
to be used as deck lines. I soaked it in tung tree oil over 
night as it will be a quite rough environment for leather on a 
kayak. Maybe rubber is better.
Mixed the pigment with the coating and put the first layer on, 
and it’s looks fine this time.
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45. Jungfrutur  / Maiden trip
Så var det då äntligen dags för sjösättning och en jungfrutur. 
Bar ned qajaqen till stranden och la i den för att se om den 

var tät. Det 
verkar den 
vara, det är 
svårt att se 
men inget 
vatten kom in 
innan jag 
satte mig i 
den. Då blir 
det vatten 
från fötterna 

och sen en del stänk från paddeln eftersom jag inte har 
något kapell ännu. Det första som slår mig när jag paddlar 
den är att den är ganska initialrank, jag är ju van vid min 
pråm, Seayak. Det andra som slår mig är att jag inte får 

riktigt stöd 
vid knäna, 
vilket gör att 
rankheten 
inte riktigt 
kan 
kontrolleras. 
Detta kan 
fixas med 
nåt som 
sätts fast 

under masik att ta stöd mot med knäna, tror det finns sånt 
att köpa som man skär till efter behov. För övrigt så är den 
helskön att paddla, men med knästöd och ett kapell så ska 
jag kunna ge ett mer utförligt omdöme.
Efter tre lager lack verkar det vara tät men jag är inte riktigt 
nöjd med ytfinishen; den har en yta som har rätt mycket 
struktur snarare än helt slät, som ju hade varit att föredra. 
Ska slipa lätt med sandpapper och lägga på ett lager lack till 
som är lite utspädd med thinner, så kanske det blir bättre.
Ingen jungfrutur är väl komplett utan skumpa?

At last it was time to launch the qajaq and a maiden trip. Put 
it into the water and checked for leakage, but it was tight as 
fas as I could see. When I entered it though I got some 
water in it from my feet and also from the pagaj dripping, so 
I can’t say for sure. The first thing that hits me is that it’s 
initially quite unsettled, i’m used to the very stable Seayak. 
Secondly, I have no support for my knees so It’s hard to 
control it. I’ll have to fix this. Beside that it’s very pleasant to 
paddle it. I will add a last layer of coating, I’m not fully happy 
with the finish of it, it’s quite rough and I’d like it smoother or 
even glossier. I’ll thin the last coating with thinner, hopefully 
this will help.
No maiden trip without bubbles, right?
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46. Däcklinor / Deck lines
Antingen så förborrar man hålen för däcklinorna eller så 
mäter man och markerar var de skall vara, innan man sätter 
på duken. Jag hade inte gjort någotdera, tror inte det 
framgår i boken att man ska göra det. Å andra sidan så har 
jag frångått boken till stor del nu på slutet, å då får man 
skylla sig själv. Hursomhelst, de däckslinor som sitter i för 
och akter når man inte från sittbrunnen, och man vill inte 
riskera att borra mitt i en däckribba. Och att veta var dessa 
sitter när man dukat är inte så lätt, det går inte att vare sig 
se eller känna. Kollade igenom en massa bilder jag tagit på 
bygget för att se om det kunde vara till någon ledning, men 
ingen var riktigt bra. Kom på en snilleblixt; efter det blev 
mörkt ute så tog jag en stark bygglampa och lyste uppåt 
under qajaqen och genom duken, och då kunde jag se var 
balken går, som en mörk skugga. Ibland briljerar man. Cirka 
76 cm från respektive för och akter, så håller jag mig inom 
det så är det lugnt.

Den 6 mm tjocka läderremmen visade sig vara mer än 6 
mm, eller så svällde den när den låg i oljan. Fick 
hursomhelst borra upp alla hålen i remsträckarna till 7 mm.
Borrade så hålen i relingarna och sneglade en del på 
amerikanen Brian Schultz (http://capefalconkayak.com/
decklines.html)  beskrivning av det hela. En stoppknop i 
änden och sen trär man igenom innifrån och ser till att få 
med däcksspännarna och avslutar med en stoppknop. Lite 
trickigt att trä igenom linorna i för och akter, men fäste med 
snabblim remmen i en grov ståltråd som jag kunde trä 
genom bägge relingarna. Däcklinorna blev verkligen pricken 
över i.

Before the skinning take place it’s a good idea to drill the 
holes for the deck lines, or at least meassure and mark them 
out. I didn’t, and it’s a hard thing to find out where they are 
after the skinning is done, and one does not want to drill a 
hole right into a deck beam. This goes for the bow and stern 
deck lines that are not reachable from the cockpit. After 
some thinking I came up with the solution; wait until it’s dark 
and use a strong lamp or torch below the qajaq, and the 
deck beam will show, like a shadow in the hull, about 76 cm 
in from the both ends of the boat.
The 6 mm leather line turned out to be more than 6 mm, or 
maybe the oil bath made it expand. I had to redrill the holes 
in the tensioners with a 7 mm drill to make them fit.
Drilled the holes in the gunwales and glanced from time to 
time at Brian Schultz (http://capefalconkayak.com/
decklines.html) description of the task. Neat!
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47. Färdig / Finished
När man jobbat tre somrar i rad med qajaqen blir man lätt 
lite post-projekt-deppig. - Jaha, och sen då? Nu är den klar, 
vad ska jag göra nu då?

Paddla är 
väl svaret 
och jag har 
nu varit ute 
på två 
timmeslånga 
turer med 
den, den 
ena gången 
i helt stilla 
vatten och 

den andra gången med en lätt bris. Jag tror det kallas 
initialrank, alltså att den känns väldigt vinglig när man sitter i 

den; men den välter 
inte, och det kallas 
väl slutstabil tror jag. 
Problemet är att jag 
inte har något stöd 
för knäna, men jag 
har beställt 
tillpassningsfoam på 
kajaksaker.se som 
man skär till, som 
exempelsvis 
knästöd.

Kapell ska jag 
beställa från Reed 
som syr 
måttbeställda 
sådana i något 
hemligt eget 
material som lär 

vara väldigt bra (www.chillcheater.co.uk).

Qajaqen är något lovgirig, vilket jag anade att den skulle 
kunna bli, så jag funderar på att göra en skädda man kan 

sätta på och 
av. Annars 
så svarar 
den väldigt 
snabbt och 
bra på 
kantningar 
vilket gör den  
lättsvängd.

Så fort jag 
fått 

tillpassningsfoamen och kapellet så ska jag prova att rolla 
med den lite mer ordentligt, utan knästöd känns det inget 
vidare.
Jag tror att det nog krävs lite övning att paddla en sån är typ  
av kajak, jag blir fort trött i ryggen och utsidan högt upp på 
låren (det senare förmodligen p.g.a. att jag saknar knästöd). 
Spontant känns det inte som en långfärdskajak precis, men 
det var ju å andra sidan aldrig tanken. 
Ska jag komma med lite kritik eller erfarenheter att ta med 
sig till nästa bygge (!) så är det tre saker jag kommer att 
tänka på:  1) qajaqen är inte 100% symmetrisk, vilket inte 
syntes innan jag fick på duken. Det märks knappt alls när 
man paddlar, men dock. 2) masiken är något för hög, vilket 
gör qajaqen lite för hög och volyminös framför sittbrunnen. 
3) ytan och finishen på duken efter målningen är rätt 
skrovlig, har för mycket struktur. Jag hade nog trott att den 
skulle bli slätare och blankare, och ändå har jag både slipat 
mellan målningarna och spätt ut sista lagret lack.

Slutligen så kan man verkligen säga att ”vandringen är 
målet” med ett sånt här bygge. Det är precis lika roligt att 
bygga den som att ha och paddla den när den är klar. Och 
visst är hon vacker?

After three continous summers working on the qajaq, I got 
somewhat post-project-depressed. - What am I supposed to 
do now, when there is no more to do? Well, the obvious 
answer is of course to paddle it. Is very rank initially but 
stable enough not to capsize easily. It still lacks something 
to get my knees in contact with the qajaq so it’s hard to 
control it. I’ve ordered some fitting foam from kajaksaker.se 
to cut something out to fix this. I will also order a custom fit 
spray deck from Reed (www.chillcheater.co.uk).
I might make a skeg later as it has some difficulties with the 
tracking when it’s windy, but that’s more or less expected.
I’ve done two shorter one-hour trips with it and it gets quite 
tireding for the back after a while. It sure isn’t a long 
distance vessel, but it was never built as such. But she’s fun 
to paddle.
If I should raise some lessons learned, I come to think of 
three things I’d try to adjust with the next (!) qajaq project:
1) the qajaq is not 100 % symmetric, something I couldn’t 
see before the skin came on. It’s barely noticable while 
paddling, but anyway. 2) the masik is a little bit too high, 
which makes the qajaq a bit big in volume in front of the 
cockpit. 3) the surface of the skin is a bit rough, I actually 
expected it to become smoother and more glossy, and yet I 
did what I could.

However, the project was very much of ”the journey is the 
reward”-type; it was as fun and rewarding to build it as it is 
to paddle it. And she’s a beauty, isn’t she?
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vad ska jag göra nu då?

Paddla är 
väl svaret 
och jag har 
nu varit ute 
på två 
timmeslånga 
turer med 
den, den 
ena gången 
i helt stilla 
vatten och 

den andra gången med en lätt bris. Jag tror det kallas 
initialrank, alltså att den känns väldigt vinglig när man sitter i 

den; men den välter 
inte, och det kallas 
väl slutstabil tror jag. 
Problemet är att jag 
inte har något stöd 
för knäna, men jag 
har beställt 
tillpassningsfoam på 
kajaksaker.se som 
man skär till, som 
exempelsvis 
knästöd.

Kapell ska jag 
beställa från Reed 
som syr 
måttbeställda 
sådana i något 
hemligt eget 
material som lär 

vara väldigt bra (www.chillcheater.co.uk).

Qajaqen är något lovgirig, vilket jag anade att den skulle 
kunna bli, så jag funderar på att göra en skädda man kan 

sätta på och 
av. Annars 
så svarar 
den väldigt 
snabbt och 
bra på 
kantningar 
vilket gör den  
lättsvängd.

Så fort jag 
fått 

tillpassningsfoamen och kapellet så ska jag prova att rolla 
med den lite mer ordentligt, utan knästöd känns det inget 
vidare.
Jag tror att det nog krävs lite övning att paddla en sån är typ  
av kajak, jag blir fort trött i ryggen och utsidan högt upp på 
låren (det senare förmodligen p.g.a. att jag saknar knästöd). 
Spontant känns det inte som en långfärdskajak precis, men 
det var ju å andra sidan aldrig tanken. 
Ska jag komma med lite kritik eller erfarenheter att ta med 
sig till nästa bygge (!) så är det tre saker jag kommer att 
tänka på:  1) qajaqen är inte 100% symmetrisk, vilket inte 
syntes innan jag fick på duken. Det märks knappt alls när 
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3) ytan och finishen på duken efter målningen är rätt 
skrovlig, har för mycket struktur. Jag hade nog trott att den 
skulle bli slätare och blankare, och ändå har jag både slipat 
mellan målningarna och spätt ut sista lagret lack.

Slutligen så kan man verkligen säga att ”vandringen är 
målet” med ett sånt här bygge. Det är precis lika roligt att 
bygga den som att ha och paddla den när den är klar. Och 
visst är hon vacker?

After three continous summers working on the qajaq, I got 
somewhat post-project-depressed. - What am I supposed to 
do now, when there is no more to do? Well, the obvious 
answer is of course to paddle it. Is very rank initially but 
stable enough not to capsize easily. It still lacks something 
to get my knees in contact with the qajaq so it’s hard to 
control it. I’ve ordered some fitting foam from kajaksaker.se 
to cut something out to fix this. I will also order a custom fit 
spray deck from Reed (www.chillcheater.co.uk).
I might make a skeg later as it has some difficulties with the 
tracking when it’s windy, but that’s more or less expected.
I’ve done two shorter one-hour trips with it and it gets quite 
tireding for the back after a while. It sure isn’t a long 
distance vessel, but it was never built as such. But she’s fun 
to paddle.
If I should raise some lessons learned, I come to think of 
three things I’d try to adjust with the next (!) qajaq project:
1) the qajaq is not 100 % symmetric, something I couldn’t 
see before the skin came on. It’s barely noticable while 
paddling, but anyway. 2) the masik is a little bit too high, 
which makes the qajaq a bit big in volume in front of the 
cockpit. 3) the surface of the skin is a bit rough, I actually 
expected it to become smoother and more glossy, and yet I 
did what I could.

However, the project was very much of ”the journey is the 
reward”-type; it was as fun and rewarding to build it as it is 
to paddle it. And she’s a beauty, isn’t she?
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home kristall barnängen urval natur knivar Garpen QAJAQ

Diving @ Garpen

48. Epilog, ny pagaj / Epilogue, new pagaj
Det är väl egentligen inget fel på den pagaj gjorde för två år 
sen, men den har slagit sig något och vikten är jag väl inte 
helt nöjd med (ca 1100 g om jag inte minns fel). Så nu gör 
jag ett försök med gran och cederträ (Western Red Cedar), 
som ju bägge är rätt lätta. Ceder är både lätt, hårt och dyrt 
och inte så lätt att hitta. Köpte 2m 45x110 hos Testrum nära 
Arlanda. Kostade hela 350:-. Tanken är att göra en kärna av 
gran och laminera med ceder på bladkanter och spetsar. 
Kan bli snyggt, frågan är bara hur man lämpligast gör det så 
att det 
håller.
Köpte 
gran i 
klass III, 
22x45 för 
att 
laminera 
ihop. 
Började 
med att 
fräsa ur ett 
spår i bägge delarna precis där paddeln är som tjockast, i 
mitten vid handtaget. Paddeln blir alltså något ihålig här, 
alltid vinner man väl några gram (ca 25 gram visade det sig 
om längden är 50 cm och spåret är 1 cm brett och 1 cm 
djupt (alltså 1/2 cm på varje halva)). La också i en liten lapp i 
skåran med mitt namn och datum, för eftervärlden. 
Laminerade sen ihop de två bitarna med epoxy och ett gäng 
tvingar.

The pagaj I made two years ago is okey, but a little heavy 
(about 1100 g) and has been somewhat twisted, so I’ve now 
started to make a new one. It will be made of spruce and 
western red cedar, to make the weight go down. Finding 
cedar was not an easy task and it was quite expensive; I 
found it at Testrum close to Arlanda Airport and a 2m 
45x110 piece costed me about 350:-. I will make the core of 
spruce and the end/tip of the blades in cedar, will be neat I 
hope. The question is how to laminate the pieces.
Started out by making a long notch along where tha handle 
will be, in both pieces of spruce. The handle will then be a 
bit hollow, and hopefully it will save a few grams of weight. I 
then laminated the two pieces with epoxy and a bunch of 
clamps.
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home kristall barnängen urval natur knivar Garpen QAJAQ

Diving @ Garpen

49. Grönlandsroll / Greenland standard roll
Efter en kurs hos Helen Wilson som var på Europaturné, har 
jag modifierat min roll så den fungerar även med pagaj och 
kan utvecklas till en roll utan paddel. Så här ser rollen ut nu.

After a session with Helen Wilson, who recently was on a 
Europe tour, I’ve developed my roll so it works with my 
pagaj, and can be developed even further to be used 
without a paddle. This is what it looks like now.

nästa >< föregående
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Diving @ Garpen

50. Ny pagaj 2 / New pagaj 2
Ritade upp på cederträstycket hur det skulle sågas; jag 
tänkte göra 4 separata delar med en bladkant och en ”halv” 
bladspets på varje del. Att figursåga så det bara blir två 
delar är nog överkurs helt enkelt.
När jag sågat ut 
mitten-
delen så
var pass-
formen helt okej 
så det fick bli 
två delar i alla 
fall. I alla fall på 
den ena sidan; 
den andra 
sprack när jag 
”trädde på” den på min mittendel av gran. Cederträ är inte 
så mjukt och förlåtande som andra träslag jag jobbat med. 
Sågade den 45mm tjocka stycket  på längden och vips fick 
jag material till hela paddeln. Hoppas bara det inte är för 
tunt, men det visar sig. Limmade så ihop den spruckna 
bladänden och 
granstycket
med epoxy, det 
gick åt en del 
tvingar så den 
andra änden tar 
vi i morgon. 
Ingen Carl 
Malmsten-
passning men 
förhoppningsvis 
tillräckligt bra.

Drew the cut 
lines on the piece 
of cedar and my 
thought was to 
make 4 pieces, 
one for each 
blade edge, 
making only two would be too hard. However, the fitting after 
the cut was actually quite good so I decided to go with two 
pieces anyway, one at each blade. One end cracked 
though, so I had to do some gluing there. The WRC 
(Western Red Cedar) is not as flexible and forgiving as other 
wood I’ve been using before. Then I cut the 45mm thick 
piece long wise and I got pieces for the entire paddle, 
hopefully they are thick enough, it’s hard to tell. Glued with 
epoxy and it took several clamps to get the surfaces 
connected thouroughly. I’ll do the other end tomorrow. 
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51. Ny pagaj 3 / New pagaj 3
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 
som på min 
förra, fast 
denna är 

något längre (längd 220cm, bladbredd 9 cm, tjocklek skaft 
28x36 mm och längd på skaft knappt 50 cm). Jag gillar 
markerad övergång från skaft till blad så det blir det även 
denna gång. När jag inte vågade hyvla mer så tog jag fram 
raspen och jobbade vidare. Fyllde i skarvarna vid 
bladspetsarna med epoxy för att inte vatten ska leta sig in 
där.
Efter rasp 
kommer 
sandpapper 
och efter 
sandpapper 
kommer 
mera 
sandpapper. 
Först 80 och 
sen 120. Sen 
fuktning av ytan ett par omgångar, så träfibrerna reser sig så 
man kan slipa ner dem försiktigt. Och sist kinesisk träolja ett 
par gånger med torkning emellan.
Målet var att göra en ny lättare paddel. Den gamla väger  
1160 gr och denna är 10 cm längre (220cm) men i övrigt 
samma dimensioner. Väger 888 gr så jag är mycket nöjd, 
hoppas bara den är tillräckligt stark. Snygg är den ju i alla 
fall!

Glued the second piece and put in clamps for 24 hours, now 
one can at least guess it will be a paddle. Planed it for a few 
hours to shape it, and when I didn’t dare to plane more I 
used the rasp. This paddle is slightly longer than the other 
one, but the other dimensions are more or less the same 
(length 220cm, thickness of loom 28x36mm, width of the 
loom about 50cm and width of the blades 9cm). Lastly I filled 
the joints at the tips with epoxy to assure no water find its 
way in.
After rasp comes sandpaper and after sandpaper comes 
more sandpaper. First 80 and then 120. Then I wet the 
surface for the fibres to raise, so I can grind them off. And 
lastly tung oil a couple of times with some drying time in 
between.
The goal was to make a greenland paddle that was lighter 
than my old one, at 1160 gr. This one is 10 cm longer and 
its weight is 888 gr, so I’m quite satisfied with it. Hopefully it 
will be strong enough, but it is at least very good looking!
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