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Børn er meget glade for at snitte i træ. Kniven har altid haft en stærk

tiltrækningskraft – ikke mindst på drenge – og arbejdet med træ og

kniv styrker i forening forskellige færdigheder hos børnene.

Kniven er et meget gammelt og enkelt arbejdsredskab, som har været

knyttet til mennesket siden de første primitive knive af flækkede sten

blev lavet. Tidligere var det almindeligt, at en voksen mand altid

havde en kniv på sig – og en dreng fik sin første kniv, når han var

omkring 8-10 år gammel. 

I dag er den mest berømte drengesnitter Emil fra Lønneberg, og selv

er jeg far til fem drenge, der alle holder af denne aktivitet, selv om

Kaare på to år foreløbig holder mest af at kigge på, når vi andre snit-

ter. 

At snitte med kniv har mange kvaliteter, det er en enkel mulighed for

at forme og skabe, man kan fordybe sig og erhverve færdigheder, og

snitning styrker koncentration, koordination og viljestyrke. Min ople-

velse af snitning er også, at det er meget samlende for en gruppe,

hvor stemningen næsten altid er hyggelig og inspirerende for en god

snak.  

God fornøjelse.

Frank Egholm

Børn snitter i træ
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De fleste piger og drenge vil meget

gerne snitte i træ. Men hvornår er et

barn så stort nok? Det er lidt svært at

sige, børn er jo forskellige. Et barn

skal dog ikke være ret gammelt for at

efterligne én, der snitter, ved at tage

en gren i den

ene hånd og en

anden lille gren

i den anden

hånd til at

»snitte« med. 

Nogle af mine

egne børn

begyndte at

snitte med kniv,

da de var 3 år,

og jeg kender flere børnehaver, hvor

børnene snitter fra 3-4 års alderen. 

Børn i 1. og 2. klasse kan snitte fine

ting. Jeg har selv gennem flere år haft

en fast ugentlig snittetime med 3. og

4. klasse, og de har arbejdet med

mange af de ting, der findes i denne

bog. I sløjdtimerne kan snitning bl.a. 

bruges til fordybelse i lidt længere tid 

eller som en ekstra ting imellem

noget andet. Snitning kan også indgå

i forbindelse med en emnedag/uge,

hvor emnet f.eks. kan være fremstil-

ling af gammeldags legetøj. Snitning

kan også bru-

ges som aktivi-

tet på lejrskoler,

i børnehave-

klasser, i »SFO«

skolefritidsord-

ninger, hos

spejdere etc. 

Men snitning

kan også være

en hyggelig

familiesyssel, enten i det nære eller

være en aktivitet for børnene ved

familiesammenkomster. Jeg har selv

brugt snitning ved børnefødselsdage. 

Snitning som det bruges i denne bog,

kræver kun lidt værktøj. Der kan

laves mange forskellige ting, hvis

man har en kniv og en sav. Det gør
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det let og også naturligt at

snitte udendørs – regnvejr

kan selvfølgelig kræve et

halvtag. På skolen, hvor

jeg arbejder, har eleverne

været med til at bygge et

snittehuggehus, hvor der

i kreds kan sidde ca. 22

snitteelever. Det er vigtigt,

at den voksne sørger for,

at barnet ved hvordan en

skarp kniv håndteres, og

at sikkerheden og forhol-

dene i det hele taget er i

orden, se afsnittene om

snittemåder og sikkerhedsregler side

13 og 17.

træet
De fleste ting i denne bog snittes i fri-

ske grene, som almindeligvis er lette-

re at snitte i end tørre. Tykkelsen er

mellem 1 og 4 cm, og der er brugt

forskellige træsorter: birk, hassel, kir-

sebær, poppel, rød el, lind osv., men

andre træsorter kan bruges.

Knudrede grene, sidegrene og kna-

ster kan være vanskelige at arbejde

med, men de kan også give nogle

muligheder. 

Når der skal laves mønstre i bark,

skal man helst have en pæn og jævn

overflade, og barken skal ikke være

for tyk. Er man ikke så heldig at have

friskt træmateriale til rådighed, må

man lave aftaler med andre, der har

det, og være om sig, når der beskæres

træer rundt omkring. På genbrugs-

pladser kan der ofte ligge meget godt

og friskt haveaffald. 

For at undgå revnedannelse skal

træet ikke tørre for hurtigt, opbevar

det udenfor på et køligt sted, også for

at hindre at et ufærdigt træemne bli-

ver for hårdt. For at forhindre udtør-

ring kan emnet også kommes i en

plasticpose mellem snittestunderne,

dog ikke i for lang tid, da

det kan mugne. Til emner,

der skal arbejdes med over

længere tid, kan bruges

bløde træsorter som pop-

pel, rød el og lind. Til

enkelte ting er brugt tørret

lindetræ, som er let at snit-

te i.
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En kniv med et kort knivblad, 4-7 cm

langt, er at foretrække. Man har ikke

brug for et længere blad, og nogle

ting kan være vanskelige at lave, hvis

bladet er længere. En god ægvinkel

er 20-25°, se under slibning side 14.

Skæftet skal være behageligt og godt

at holde om. En form, hvor det er

tykkere på midten og tyndere ud

mod enderne, passer fint til den 

lukkede hånd og giver et godt greb. 

En stor parerstang, som tit findes på

»spejderknive«, kan være i vejen, når

man skal snitte. En snittekniv kan

dog godt have et mindre parerstykke,

hvilket især er en fordel til helt små

børn. 

Til de små er det også godt med en

kniv uden spids. Spidsen er et fare-

moment, og børnene skal ikke bruge

den, slib evt. knivspidsen stump.

Hvis du har en anderledes kniv end

det nævnte, skal det dog ikke afholde

dig fra at komme i gang med at snitte.

Hvis du skal købe snittekniv, er der

nævnt nogle forhandlere på side 56.

De sælger også knivblade, hvis du

selv vil lave en kniv. Det er ikke så

svært, se f.eks. den enkle opskrift side

48, og der findes også flere fine kniv-

bøger på markedet, se litteraturlisten

side 56.  12

Nedenfor: det er godt at have orden på sine
knive - også antallet. Tv. ses forskellige snit-
teknive – både købte og hjemmelavede.

snittekniven



To måder, hvor man snitter væk fra

sig selv: 

1) Den enkleste måde: grenen holdes

med den ene hånd, holdehånden, og

kniven snitter længere ude på grenen

væk fra én selv. Pas på lårene. En

ulempe her er, at kniven bevæger sig

ud i luften, efter at den har forladt

træet, se de to fotos øverst. 

2) Til mere kontrolleret og finere snit-

ning: tommelfingeren på holdehånd-

en bruges til at skubbe og støtte kniv-

bladets ryg, kniven vil så skære snit,

mens den skubbes og vrides. Det kan

kræve lidt øvelse at lære, og huden

på tommelfingeren kan i starten blive

lidt rød af det uvante arbejde, se foto-

ene nederst. 

Der findes andre snittemåder, se litte-

raturlisten side 56. 

Kniven skal være skarp, så den er

god at snitte med og kan lave fine

snit-overflader. Små snit giver pæne

slut-overflader. Rundingerne bliver

mere afrundede og er med til at give

en fin fornemmelse af formen, mens

man snitter. 

Snittemåde 1

Snittemåde 1

Snittemåde 2

snittemåder og teknikker




