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Kledning av tau og wire 

Når man skal beskytte et tau mot skamfiling eller støtte en spleis, surrer man skibmannsgarn eller 

merling rundt. Dette kalles å kle tauet, og til dette arbeidet benytter man en klækylle. Antall tørn 

rundt kyllen avgjør hvor stram kledningen blir. To mann utfører arbeidet. Den ene kler, den andre 

fører nøstet rundt.  

 

 
 

 
Jomfruer, bendslet med garn. Imellom ligger en kylle. 
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Wire ble ifølge noen kilder først kledd med oljet seilduk, deretter bendslet med bendselwire.  

Faguttrykk 

Kylle er en redskap som brukes for å få lagt en bendsel stramt på. 

 

Merling, tynn line, slått av to eller tre garn, i alminnelighet tjæret; er bedre (jevnere, glattere) enn 

sjømannsgarn og brukes til bendsler, taklinger, kledning av øye eller spleis på tau. 

 

Sjømannsgarn, tidligere kalt skipsmannsgarn, tjæret eller utjæret, noe kraftigere garn som benyttes 

til forskjellige sjømannsarbeider som bendsler og taklinger. 

Diverse som kan fås kjøpt hos Høvedsmann, hovedsmann.no (nettbutikken til seglloftet) 

 
Men en slik kan vi vel lage selv? 

 

 
Myk galvanisert wire til bendsling og surring. 2 mm vekt pr. m = ca . 20 g, 3 mm vekt pr. m = ca . 

42 g. 15% rabatt i hele kveiler på 110 meter (110 x 10 – 15% = 935). 

 

 
Kun én tykkelse. 

 



Knut W. Hansson  Side 3 av 3 
 

 
Diameter 1,6-4 mm 

 

 
Tettvevd duk. Ubehandlet. (kanvas, lerret). Velg : vekt g./ bredde. cm. Bredde 108 og 160 cm, vekt 

fra 150-610 g/cm2. 15% rabatt ved kjøp av hel rull ca. 50 meter. Andre lengder på hele ruller kan 

forekomme fra 40-60 meter. Rabatten vil bli trukket fra automatisk i handlekurven hvis du bestiller 

minst 50 meter. Pris pr. løpende meter. 

 

 
Diameter fra 2-4 mm 

 

Høvedsmann selger for øvrig også hampetau fra 3-36 mm utjæret og tjæret fra 3 til 28 mm. Jeg har 

tidligere kjøpt tjæret hampgarn fra dem og var fornøyd med servicen. 

 


