Att tillverka en enkelpaddel
Av Svante Fredén

Läs vad andra skriver om paddeltillverkning.
Vill jag göra den av ett helt trästycke eller vill jag limma ihop flera bitar?
Vilka träslag är lämpliga?
Vilka mått och vilken form skall den ha?
Verktyg?
Läs vad andra skriver om paddeltillverkning.
Björn Thomasson:
http://www.thomassondesign.com/
http://www.wcha.org/paddles/
http://www.wcha.org/paddles/stevens_paddle.html

Rob Stevens:
Vill jag göra den av ett helt trästycke eller vill jag limma ihop flera bitar?
Hel bit: Svårt att hitta en fin träbit. Träet slår sig lätt. Vackra mönster om man hittar rätt bit.
Slipper jobbet att limma.
Limma: Lättare att få till kvistfritt. Snyggt med blandade träslag. Lätta träslag i mitten, hårda
på utsatta ställen, kanter, bladspets, skaft.
Vilka träslag är lämpliga?
Lätta: gran, fura, asp, lind, abachi, poppel,
Hårda: ask, lönn, alm, körsbär,
Vilka mått och vilken form skall den ha?
Längd: När man sitter i kanoten och har paddelbladet i vattnet bör handtaget vara i axelhöjd,
sedan kan man prova ut om man vill ha längre eller kortare. Alltså påverkar sitshöjden
paddellängden. Det är inte totallängd utan skaftlängd man bör mäta.
Bladform: Den form jag tycker bäst om är bredast nertill med en flaskhalsavsmalning upptill,
stor radie på ändan, mindre i hörnen.
Bladmått: Bredd 180 mm, längd 550-600 mm för vuxna. Bredd: 150 mm, längd 450-500 mm
för barn.
Bladtjocklek: 8-9 mm i mitten på halva bladets längd, tunnare mot kanterna,
Skaft: Ovalt skaft, störst mått på tjocklek, smalast på bredd. 32 x 24 - 35 x 26 mm för vuxna,
28 x 22 - 30 x 24 mm för barn.
När man belastar paddeln på mitten skall den svikta ganska mycket, 2-3cm, mest i bladet.
Sviktar det för lite får man göra paddeln tunnare på lämpliga ställen.
Grepp: Här finns det många varianter. Det skall kännas skönt att hålla i. Handen skall gärna
kunna rotera runt greppet.
Verktyg?
Såg, putshyvel, spånhyvel, kniv, sickel, rasp, fil, slipduk, lång linjal (150 cm), penna, tvingar.
Maskiner: Bandsåg, rikt-planhyvel.

