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Taljer  

Begreper 

 

En ferdig skåret talje.  

 

I hver ende av taljen er det en blokk. Blokken er skrudd 

sammen av flere deler. Det er skåret ut plass til tauet nedover i 

den øvre blokken, oppover i den nedre. 

 

Inne i blokken er det skiver som rotere rundt en aksling. 

Akslingen går tvers igjennom blokken og endene er her dekket 

av et pent beslag. (På små blokker omtales gjerne skivene som 

trinser.) 

 

I den øvre blokken er det et beslag som går tvers igjennom og 

ender i en hundsvott dvs. et feste for tampen av tauet, her med 

en kaus og øyespleis. Ellers brukes gjerne et dobbelt halvstikk 

på egen part innover mot hundsvotten. 

 

Tauet er skåret inn i blokken. 

 

Den ene blokken står fast, den andre er løpende.  

 

Figuren nedenfor viser hva man vinner i kraft – jo lengre man 

må dra, desto lettere er det. Man taper imidlertid noe på 

friksjon. 
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Skjæring av en talje 

 

1. Merk hvordan blokken er lagt. 

 

2. Mot deg gjennom midten av A 

og nedenfra opp gjennom 

nærmeste i B. 

 

3. Fra deg gjennom øverste i A 

 

4. Ovenfra og ned gjennom B 

lengst fra deg. 

A B 
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5. Mot deg gjennom nederste A 

 

6. Nedenfra og opp gjennom 

midten av B 

 

7. Fest i midten av A med 

«omvendt» dobbelt halvstikk 

på egen part (nedover mot 

festet så det låses. 

 

8. For lagring: Lag et enkelt 

halvstikk rundt alle tauene – 

kveil resten. 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=hrUfQ_aQ3oE 

Prinsipp: Hvis du kom ut av A i midten eller nede, skal du gå opp gjennom B. Hvis du kom ut av A oppe, 

skal du gå ned gjennom B. Kom du opp av B skal du gå fra deg i A og gikk du ned i B skal du gå mot deg 

i A. Kom du opp i midten av B, er du klar for å feste i A. 

https://www.youtube.com/watch?v=hrUfQ_aQ3oE

