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BYGG EN BÄ TTRE KÄJÄK 

Ä N DU KÄN KÖ PÄ! 

 
Pa  va r 8-dagarskurs kan du bygga  

din egen kajak. 

Det a r la ttare a n det kanske la ter.  

I kursen inga r material, tillga ng till de 

verktyg du beho ver, handledning och 

lunch. Det enda du beho ver la gga till 

sja lv a r tid, na gonstans att sova och 

lackering av din fa rdiga kajak. 

Fo r priser pa  byggsatser, bygg-

tillbeho r och kurser va nligen 

kontakta oss.  

Det finns ocksa  mer information 

pa  hemsidan om byggsatserna 

och byggtillbeho r. 
Petruskajak— Det lilla företaget 

med den stora kompetensen 



BLACK PEARL 
 

Black Pearl är en lång, låg och mycket 

smal kajak, av östgrönländsk typ. Den är 

extremt lättmanövrerad och reagerar direkt 

på minimala tyngdpunktsförskjutningar, 

lutningar mm och har tillräcklig slutstyvhet 

för att kunna snurra runt på ett högt stöd. 

Den är mycket lättrollad. Black Pearl är 

initialrank men har en slutstyvhet som gör 

att man relativt snabbt vänjer sig. Den våta 

ytan är minimal vilket ger mycket lågt 

friktionsmotstånd. Tillsammans med den 

låga vikten ger det god acceleration – ett 

par tre paddeltag till toppfart. Trots den 

suveräna manöverbarheten är Black Pearl 

kursstabil i fart och är så gott som helt 

okänslig för vind.  

Finns i storlekarna Lilla Cais, XS, S, M, L, 

XL  

BYGGMETODEN 

Stitch-and-glue-konceptet innebär att 

färdiga plywoodpaneler "sys" ihop till skrov 

och däck, varefter insida och utsida 

lamineras med glasfiber och epoxi. 

Resultatet blir en lätt och stark kajak på 

grovt räknat halva tiden mot ett stripbygge 

– eller på en fjärdedel av tiden för den som 

har ambitioner som inbegriper dekorativ 

strippning med olika träslag ;-) 

Vi tar fortlöpande fram fler modeller så ring 

Petrus så du får veta vilka nya som kommit! 

Ölika modeller, vilken ska jag va lja? 

FREJ 

En ha rlig kajak ba de fo r nybo rjare och vana 

paddlare. Den a r en mycket la ttmano vrerad  

ska ddakajak  med plats fo r veckopackning om 

man sa  vill.  Den a r lekfull och rolig men man 

beho ver justera ska ddan beroende pa  va der 

och vind och vad man vill go ra. Med ska ddan 

uppe fa r man kajaken att dansa runt i cirklar 

och med ska ddan nere ga r kajaken rakt som pa  

linje.  Finns a ven som ribb-bygge och i 

glasfiber. 

Nyckelorden a r: 

lätthanterad – minimalt motsta nd i marschfart 

och  mycket la ttsva ngd, 

trygg – lugna la ttparerade ro relser inneba r att 

man sitter torrt, lugnt och avspa nt a ven i grov 

sjo  och ha rd vind, 

följsam – Frej go r det du vill oavsett om det a r 

la ngfa rd med fullastad kajak, lek, surf eller 

rockhopping, eller en bra placering i en 

rollta vling... 

Älleq 52 och 55 

Dessa a r plywoodversioner av Bjo rn 

Thomassons Nanoq En med ma tt 546 x 52 och 

en lite mindre 520 x 51 med ett par centimeter 

la gre da ck. Älleq a r en fo renkling av Nanoq. 

Byggmetoden kra ver plana, enkelkro kta ytor, 

vilket inneba r att Älleq hamnar na rmare den 

ursprungliga Illorsuitkajaken som med spant 

och sa lskinn ocksa  fick plana ytor och skarpa 

slag. Skillnaderna i egenskaper a r i praktiken 

knappt ma rkbara, och fa r va gas mot det 

enklare byggnadssa ttet. 

Byggveckan 

Byggveckan bo rjar pa  lo rdagsmorgonen  

kl 9.00 med fika och genomga ng av 

byggmanualen.  

Fo rsta dagen sa tts spantmallar upp och till 

kva llen ser man att det blir en kajak! 

Sedan jobbar man pa  med hopsa ttning av 

delarna och laminering med glasfiber och 

epoxi.  

Dagarna blir olika la nga och det beror pa  att 

man ma ste komma till vissa punkter i 

manualen fo r att hinna med bygget under 

kursveckan.  

Middag a ter vi tillsammans i va rt fina 

verkstadsko k eller pa  restaurang i Trana s.  

Kaffe serveras ofta och kylska p och spis 

finns fo r den som vill go ra frukost och 

kva llsmat hos oss.  

Efter kursens slut ma ste kajaken ha rda en 

vecka fo r att sedan slipas och lackas. 

Fo r dej som vill bygga hemma finns det 

mesta du beho ver hos oss.  Du fa r ocksa  tips 

och ra d av Petrus via telefon eller mail 

under byggets ga ng. 


