
5:1 

Startpaket1 
 

Du vill kunna arbeta med hela slöjdgruppen samtidigt. 
Du vill kunna arbeta med alla i pärmen visade idéer och tekniker.  
För att undvika alltför långa köer efter vissa verktyg men utan att pressa 
budgeten till det yttersta, rekommenderar jag följande minimuminvesteringar 
för att undervisningen ska flyta. Vissa verktyg och material som filklämmor, 
penslar, förkläden etc. finns som standard i slöjdsalen och nämns därför inte. 
 
Material och tillbehör Verktyg 
Läder 2,5 - 3mm  Naturellt veg. garvat 1 st. Remskärare  (stor) 
Skinn 1-1,5 mm  Naturellt veg. garvat 1 st. Skärlinjal  lång 
Flata laskremmar  svart, natur, brun 1 st. Hobbykniv 
Vaxad lintråd (grovlek 18/3)  svart, brun, natur 1 st. Håltång 

Bivax 3 st. Huggpipor nr 4 
Läderfett 3 st. Huggpipor nr 5 
Mässingstråd 1mm 3 st. Huggpipor nr 6 
Kontaktlim eller superlim 1 st. Oval huggpipa 

Tryckknappar  12 mm 1 st. Kraftig lädersax 

Tryckknappar  15 mm 3 st. Mindre lädersaxar 

Tryckknappsverktyg till ovan storlekar 2 st. Kantjärn (runt) 
Dubbel rörnit 7 x 7mm 1 st. Räffelträ eller räffeljärn 
Dubbel rörnit 10,5 x 10 mm 1-2 st. Falsben 
Nitverktyg till ovan storlekar 2 st. Stygnsporrar 
2 st.skärplattor  
Narvsvärta. Svart och brun 1 liter av varje samt 

1 st. Skärflingshyvel 
2 st. Gaffelmejslar som passar 

övriga grundfärger i liten volym         laskremmarna 
10 st. Lasknålar m. invändig gänga 1 st. Bokstavssats 
10 st. Sadelmakarnålar nr 2/0 (passa ihop med 
          lintråden) 

Ett antal olika punsar 
3 st. Sylskaft m. skärsyl 

Ett antal bältesspännen 1 st. Råhudshammare 

 

 



5:2 

Startpaket 2 
 

Du vill kunna arbeta med en mindre grupp elever och kan inte införskaffa allt 
på en gång. Då rationaliserar jag bland verktyg och tillbehör och reducerar 
startpaketet. Jag behåller ett minimum av allting, det som jag finner nödvändigt 
för att kunna starta undervisning över huvudtaget.  
 
Hur har jag resonerat då? Mycket av specialverktygen går att ersätta med 
andra verktyg, som finns i slöjdsalen.  
Ett falsben ersätts av det mesta som är hårt och slätt, en skärflingshyvel av en 
kniv. Punsar finns runt omkring dig om du letar ordentligt. Istället för en oval 
huggpipa kan man ta 2 hål med håltången och skära emellan. Naturfärgad 
laskrem kan man själv färga svart eller brun. Narvsvärta i andra färger än svart 
och brun tycker jag man kan vänta med. 
Välj en storlek på tryckknappar och nitar till en början. Ska du ersätta 
skärplattorna som underlägg så se till att de är skonsamma mot verktygen. 
Hur många av varje man ska köpa får väl ekonomin avgöra. Därför nämner jag 
inga antal i detta startpaket. 
 
Material och tillbehör Verktyg 
Läder 2,5 - 3mm  Naturellt veg. garvat 1 st. Remskärare   (stor) 
Skinn 1-1,5 mm  Naturellt veg. garvat 1 st. Hobbykniv 
Flata laskremmar naturfärgade 1 st. Håltång 
Vaxad lintråd  naturfärgad  grovlek 18/3 Huggpipor nr 4 
Bivax Huggpipor nr 5 
Läderfett Huggpipor nr 6 

Tryckknappar  12 mm. Mindre lädersaxar 

Tryckknappsverktyg till ovan storlek Kantjärn (runt) 
Dubbel rörnit  10,5 x 10 mm. Gaffelmejslar som passar laskremmen  
Nitverktyg till ovan storlek Sylskaft med skärsyl 
Narvsvärta  Svart och brun. 1 liter av varje  
Lasknålar med invändig gänga  
Sadelmakarnålar nr 2/0 (passa ihop med 
lintråden) 

 

Ett antal bältesspännen  

 


