
Det viktigaste verktyget för takarbetare är kniven. Trots det 
fi nns ingen riktig pappkniv.  ”De knivar vi använder är nog egentligen 
mattknivar. Några av dem fungerar hyggligt att arbeta med”, säger 
takarbetaren Lars Malmsten. Med den utgångspunkten har ett gäng 
takarbetare utsett den bästa pappkniven. Vinnaren kommer från Stanley.
TEXT CENNETH NIKLASSON  FOTO ELISABETH EDÉN

DE TESTAR KNIVEN 
SOM INTE FINNS

TEST PAPPKNINVAR
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Pris

Vikt

Grepp

Bladet

Underhåll

Smidighet

Helhetsintryck

Kommentar

Betyg

STANLEY

288 kr

223 gram 

4

3,5

3,5

4

4

”Den bästa kniven, men den kunde 
vara något längre.” 
”Bra på nästan allt.” 
”Om avståndet vid hjulet var större 
skulle det inte kladda ihop så mycket.”

IRWIN UNIVERSALKNIV

213  kr

136 gram

3,5

3

3,5

3,5

3,5

”En lätt bra kniv som ligger bra 
i handen.” 
”Smidigt bladbyte.”  

BLACK RHINO UNIVERSALKNIV

141 kr

166 gram

3,5

3,5

3

3

3,5

”För mycket rörliga delar.” 
”Bra storlek.”

 A
tt gå in på en bygghandel och 
köpa en pappkniv är i princip 
omöjligt. Personalen ser först 
frågande ut och går sedan 
ut för att visa hyllan där det 

hänger allt från vanliga moraknivar till gips-
knivar och mattläggarknivar. Sedan letar de 
och läser hysteriskt på diverse etiketter. Nå-
gonstans borde det ändå stå ordet ”pappkniv”. 
Det finns ju trots allt upp mot 1 500 pappläg-
gare i landet som fem dagar i veckan går på 
tak och skär papp. Men i butikerna blir det 
nitlott – det finns inga knivar som saluförs 
som just pappknivar. 

Förr i tiden användes knivar som mer ser ut 
som en stor krok. En sådan modell kommer 
också upp om man söker på ”pappkniv” på 
webben. Men storkrokarnas tid verkar vara 
förbi. I dag dominerar knivar med små krok-

blad som är utbytbara – precis som på vanliga 
gipsknivar. 

Vi har låtit fem pappläggare testa dels 
några av de knivar som många takarbetare 
använder i dag, dels några mer ovanliga kni-
var. Men i grunden kan man säga att samtliga 
knivar – förutom de med stor krok – egentli-
gen är matt- eller gipsknivar.

I testet vann kniven från Stanley. Den kni-
ven är också den vanligaste bland pappläg-
garna idag.

– Den är stor och rejäl och har ett bra grepp. 
Men själva handtaget skulle kunna vara lite 
längre. Sedan är det problem med att det fast-
nar asfalt runt mässingshjulet. Det borde vara 
större mellanrum där, säger Lars Malmsten.

Kniven från Stanley vinner mycket på att 
den har få rörliga delar. Det blir snabbt pro-
blem med knivar som har många rörliga delar 

som blir nedsmetade av asfalt. Saker och ting 
geggar ihop, vilket naturligtvis skapar irrita-
tion. Stanleykniven finns i två modeller: en 
där bladet är fixerat i utfällt läge och en där 
bladet är möjligt att fälla in genom ett skjut-
reglage på ovansidan av kniven. De flesta har 
en senare konstruktion.

– Jag tycker också att Stanleykniven var 
bäst, men handtaget är lite böjt på slutet, vil-
ket gör att man får handleden i en konstig 
vinkel när man skär, säger Åke Viklund, och 
fortsätter:

– Det bästa greppet, med en liten inbukt-
ning för pekfingret, har kniven från Irwin. 
Den var dessutom lätt.

De två klassiska knivarna med stor krok, 
var, enligt pappläggarna, inget att ha när det 
handlar om att skära papp. Däremot passade 
de perfekt till att skära isolering.

BÄST
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MORA PAPPKNIV – TRÄSKAFT

75 kr

61 gram  

3

3

2,5

3

3

”Endast för isolering.” 
”För lång spets som kan skada pappen, 
bra till Rockwool.”

FROST PAPPKNIV MED PLASTSKAFT

97 kr

77 gram  

3

3

3

3,5

3

”Smidig.” 
”Passar inte till vanlig papp då spetsen 
är för lång. Bra till Rockwool.”

BACHO UNIVERSALKNIV

219 kr

291 gram

2

2,5

2

2

2,5

”För stor för handen.” 
”Kan inte användas vid grytjobb.” 
”Bladet sticker ut för lite.”
”För mycket rörliga delar.”

SÅ GJORDE VI:

Fem takarbetare testade knivarna i sitt 
dagliga arbete. 
Till samtliga knivar med utbytbara blad 
användes blad från Stanley. I testgrup-
pen ingick följande pappläggare: Lars 
Malmsten, Torgny Danielsson, Åke 
Viklund, Fredrik Hultqvist och Conny 
Larsson.

Pappläggarna fick under testperioden 
uppdraget att designa en optimal pappkniv, 
eftersom det inte finns någon. De var rörande 
överens om att kniven ska vara lätt, hyfsat 
stor och att greppet ska vara rakt. Det ska 
inte finnas några rörliga delar som kladdar 
ihop och bladet, som ska vara enkelt att byta, 
ska vara stadigt. ●

’’Jag tycker också att 
Stanleykniven var 
bäst, men handta-
get är lite böjt på 
slutet, vilket gör att 
man får handleden 
i en konstig vinkel 
när man skär.’’

SMIDIG

FÖR STOR
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