
BYGG EN BÄTTRE 
KAJAK ÄN DU KAN 

KÖPA 
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&  
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Petruskajak– Det lilla företaget 
med den stora kompetensen 

Petruskajak vid Sommen HB 
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Uthyrning: Badvägen 5 A, Tranås 
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Alleq 
 

 

 I samarbete med  

Björn Thomasson Design 

och  

Clearstream custom water craft 

Den stora glädjen i att bygga en egen 
kajak är ovärderlig. Det är något  
speciellt att paddla iväg med en kajak 
som du själv gjort.  

På våra kurser kan du i stor  
utsträckning anpassa  
kajaken efter dina egna önskemål.  

Byggveckan fylls av många timmars 
arbete men också av god mat, skratt 
och nya erfarenheter. 

Alleq 52 är 520 cm lång och 51 

cm bred och har, som de flesta 

kajaker som inspirerats av  

grönlandskajaker, ganska lågt  

fördäck. 

Alleq 55 är något större, 546 cm 

lång och 52 cm bred. Den har 

även ett lite högre däck. 



STITCH AND GLUE 

Stitch-and-glue-konceptet innebär att färdiga 

CNC-frästa plywoodpaneler "sys" ihop till 

skrov och däck, varefter dessa lamineras ihop 

med epoxi och glasfiberväv. Resultatet blir en 

lätt och stark kajak på grovt räknat halva 

tiden mot ett stripbygge. 

 
Illorsuit var en kajak som byggdes på 

Grönland för en Europé som ju var större till 
växten än en Inuit.  
Vill du bygga dig en Grönlands-kajak men 
med lite mer plats än i en Black Pearl, då är 
det en Alleq du ska välja!! 

Här ser du ser två Alleq, en Nanoq och en Kavat  

 

Alleq hos Petruskajak 
 
Efter att Björn ritat Alleq för Petruskajak gjorde 
Dan Caouette CAD-ritningar med anpassningar 
för att kunna producera byggsatserna med 
CNCt-eknik. 

Alleq 52 är 520 cm lång och 51 cm bred och har, 

som de flesta kajaker som inspirerats av 

grönlandskajaker, ganska lågt fördäck. 

Alleq 55 är något större, 546 cm lång och 52 cm 

bred. Den har även ett lite högre däck än A52. 

 

 

 

 
Nanoq, Qanik och Alleq 

Tre syskon som har följande historia 

 

För några år sedan ritade Björn Thomasson 

en ”Illorsuit-kajak” med namnet Qanik. 

Den kajaken tillverkas kommersiellt i 

glasfiber laminerad i form. Björn räknar 

Qanik som en av sina mer lyckade 

konstruktioner för produktion.  

Qanik byggdes sedan i stripteknik och 

eftersom det var  svårt att böja ribborna till 

Qaniks former justerade Björn ritningen för 

att bättre passa stripbygge och Nanoq var 

född.  

Nanoq är lite mjukare i linjerna på några 

ställen, som gör den enklare att stripbygga. 

 

Petrus och Björn har sedan utvecklat en 

motsvarighet till Nanoq i stitch and glue, 

kajaken Alleq.  Man kan säga att Alleq är en 

förenkling av Nanoq. Att bygga kajak i 

plywood med epoxi och glasfiber kräver 

plana, enkelkrökta ytor.  

Det innebär att Alleq hamnar närmare den 

ursprungliga Illorsuitkajaken som med 

spant och sälskinn också fick plana ytor och 

skarpa slag.  


