
Gjennomføring av arbeide 
 

Oppmåling 
Jeg har gjort oppmåling i henhold til Norsth sails måleskjema. Målingen er gjort på en vindstille dag, 

med stålmålebånd. Se eget skjema for oppmålingen  

Riggtegning 
Jeg har basert riggtegningen på oppmålingen jeg har gjort på båten. Oppmålingen er tegnet tinn i 

skal 1:50.Riggtegningen er kontrollert i forhold til riggtegning fra Selden. 

Bergning av forlikslengde: 

Maks forlik: 12570mm 

-Sjakkel oppe: 65mm 

-Rulle i toppen: 70mm 

-Rulle i bunn: 135mm 

-2x kauser: 54mm 

=12246mm 

-2,5% i sikkerhetsmargin og dukstrekk: 306mm 

= Forlikslengde: 11940 

Detaljtegning 
Her har jeg satt inn alle detaljer på seilet i skala 1:50 og forstørret forsterkningene til skala 1:20. 

Halingsforsterkningen er ca 12% opp i akterliket, toppforsterkningen er ca 20% ned akterliket og 

halingsforsterkningen er ca 9% opp forliket. 

Kuttetegning 
I kuttetegningen setter jeg inn paneler slik at kreftene virker riktig i forhold til strekkretningen i 

duken og belastningen i seilet. Her bestemmes boksbredde, shape, forlikskurve og hulingen i 

akterliket. Jeg regner med det vil bli en del sag i forliket, derfor er forlikskurve satt til 0. Sum 

broadseam er 36mm, dette er sett i sammenheng med forlikskurve og typen seil som produseres.  

Sømingsmonn 
Alle sømmer skal være hvite 

Seilet: 

I de horisontale sømmene skal det overlappes med 30mm, og det skal sys med 3 rader 3 stings sikk-

sakk. 

Den vertikale sømmen i underliket skal ha samme søm som de horisontale. 

Det skal brukes V69 

I alle de vertikale sømmene skal det være 10mm sømingsmonn med en 1. stk 3 stings sikk-sakk søm. 
Panelene i hjørnene skal sys ned sammen med forsterkningene 
Det skal brukes V69 

Forsterkninger: 
1. og 2. Dekklag  i fosterkningene skal sys med 2 rader 3 stings sikk-sakk med V69. 



De øvrige lagene skal sys med 2 stings sikk-sakk søm. Det samme gjelder radialene i det ytre 
dekklaget. Det skal sys med V69 

Webbingen i alle hjørner skal sys med 3 rader 2 stings sikk sakk med V92 i tillegg til håndsøm.   

De horisontale sømmene skal forsterkes i akterliket. De skal sys med sikk-sakk søm 

Kanting av seilet: 
Det skal brukes 160mm  7oz kantbånd i forliket som brettes til en lomme med plass til forlikskabelen. 
Lommen i forliket skal sys med sikk-sakk søm med V69. Lommen skal brettes inn i begge ender. 
I akter- og underliket skal det brukes 100mm 7oz kantbåndet skal legges inn under forlikslommen 
oppe og nede og gå hele veien rundt. Kantbåndet skal sys i 2 stings sikk-sakk med V69. I skjøtehjørnet 
skal det sys på en ca 200mm lang webbing, sys med med en sikk-sakk med V92. 

Akterliksnoren skal være 4mm spectra line. Den skal festes i egen hempe under webbingen i toppen 
av seilet og festes i to 02 maljer i forsterkningen ved skjøtrehjørnet. Der akterliksnoren kommer ut av 
akterliket skal det dekkes til med en liten webbing. 

Materialforbruk 
 

seilet er ca     . Jeg regner med å bruke total arealet + 30% dvs        som jeg runder opp til 

    . 

16 meter med 100mm 7oz kantbånd til akter og underlik  

12,5 meter med kantbånd til forliket og forsterkninger av de horisontale sømmene 

2,5 meter med spectra webbing. 

2 stk 02 maljer for å feste akterliksnor 

1 stk ronstan 1000-20 pressmajle (Max load 1500kg) 

10,5 meter med spectra akterliksnor med ytterfletting 4mm  

3mm spectra kjerne som lashing mellom seil og kause oppe og nede 

I tillegg kommer forbruksmatriell som 2 sidet teip, sytråd, små webbinger til akterliksnor 

 

  



Rullesystem med torsjonstiv kabel 
 

I tillegg til seilet skal det også lages en torsjonstiv kabel og rullesystem og et nytt 1:2 fall. Bruker da 

robline GFL 14mm, Komplett karver KF 2 rullesystem inkl. kauser og 42 meter globaltech 10mm med 

wichard 1:2 sjakkel og double jaw toggle for å feste fallet i masten. 20 meter swiftcord rulleline 

speleiset endeløst, med antal 10*14 low friction ring og strikk med 50mm snapsjakkel i enden 

Produksjon av torsjonstiv kabel: 

1. Måler opp 500mm som lengde overlapp til søm 

 

2. Trer på krympeplast i begge ender 

 

 

3. Fester kausen i den ene enden med håndsting og 

med 500mm lengde å sy på. 

4. Syr fast tauene med maskin og takler så nære 

kausen som mulig.  

5. Ønsket lengde på kabelen er maks forlik minus 

sjakkel, minus rulle oppe og nede = 12300mm. 

Regner med at kabelen strekker seg ca 3,3%, vil 

da lage kabelen 11900mm lang, setter da et 

merke slik at bærepunktet i kausen ligger på 

11900mm og fester kausen på samme måte som 

den andre enden.  

6. Til slutt krymper jeg plasten på utsiden av kabelen i begge ender 

 

  



Kutting av seilet 
Som beskrevet i kuttetegningen skal seilet bygges i bokser med en bredde på 2250mm 

 

Hver boks får sin fargekode. Jeg setter av et merke for hvert panel som skal skjæres ut i henhold til 

kuttetegningen.  Se også illustrasjon under 

 

Begynner nederst i seilet og legger i dette 
tilfellet grå mot lilla, neste boks legges 
mellom lilla og gul osv. oppover. 

Når panelene er limt sammen monteres 
forsterkningene i seilet. (ikke 
skjøtehjørnet). Slik at sømmen i panelene 

også går over forsterkningene. Deretter limer og jeg boksene sammen (se 
egen forklaring lenger ned) og syr disse. Jeg starter med å sette sammen de 
to nederste boksene slik at jeg får sydd ned forsterkningen i halingshjørnet.  

Når boksene settes sammen merkes det en rett linje i ene del av boksen og 
og det legges shape i den andre delen av boksen.  

Når jeg legger shape vil jeg bruke en medium stiv stick til dette seilet. Jeg vil 
sette en stift i forliket og en i akterliket. Deretter setter jeg en stift 40% fra 
forliket etter etter spesifikasjonen i kuttetegningen. (BS) 
For å få en rund inngang i seilet vil jeg bøye sticken i forliket slik at jeg får en 
jevnere og rundere bue. 

 

Når boksene skal limes sammen er det viktig at duken strekkes like mye/lite på begge delene som 
skal lime sammen. Når en boks er limt vil jeg sy den med en gang slik  at den ikke sklir uner videre 
arbeide. 
 

2nd Layout 
Her skal det legges linjer og kantbånd og sys fast forsterkninger 

Skal sy fast sømforsterkninger i akterliket og underliket 

 

Akterliket og forliket er merket opp under kuttingen av seilet. Når jeg skal legge linjer i likene vil jeg 

isolere liket jeg skal legge linje i. Deretter legge jeg en lang stick mellom merkene i seilet. Dersom der 

blir en ujevn bue her blir jeg nødt til å gjøre enringer i forhold til merkene. Dette er en 

designavgjørelse som jeg må gjøre på stedet.  

Når linjene er lagt skal det legges kantbånd. I forliket er det viktig at lommen legges med like stor 

avstand til seilet hele veien for å ikke endre forlikskurven. Kabelen skal også legges inn i lommen. I 

akterliket legger jeg også inn liksnoren. Underliket skal være rett og uten liksnor.  



Finish 
Starter med å montere maljer i halingsforsterkningen til haling og akterlikssnor, deretter monterer 

jeg webbinger, maskin og håndsyr disse etter spesifikasjonene beskrevet under sømmingsmonn. 

Monterer rullesystemet på seilet og lasher det fast i toppen. Lashingen i bunn lar jeg stå åpen slik at 

kunden kan strekke kabelen på på båten slik at han strekker kabelen og ikke seilet ved første heising 

av seilet. Monterer også inn lus og logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


