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Pilkestikke 

Nå er det vinter og supert å pilke gjennom isen. Her finner du oppskrift til å lage en enkel pilkestikke. 
Husk å sjekke at isen er trygg. Snakk med en voksen om dette! 

Modell, oppskrift og foto: Øivind Sagabråten. 

Dette trenger du: 

• Et emne i tre i ferskt/rått tre. Du arbeider med rått 
emne. 

• Håndsag 

• Spikkekniv 

• Borvinne / bormaskin 

• Spiralbor 
 

Slik gjør du: 
Dette er en oppgave for deg som har litt erfaring med spikking.  

1. Gå ut i skogen og let etter et lugomt emne, dvs ei grein som har en kvist som kan fungere som en «hake» 
på pilkestikka. Er du heldig, kan det være at du finner et emne med to «haker».  

2. Har du emne til en hake, må bores et hull for å feste en "hake" til. I dette tilfellet kan det være lurt å ha 
forberedt arbeidet med å ha noen tørre haker tilgjengelig. 

3. Bor hull med et spiralbor med samme diameter som den tørre haken. Når du skal bore, bør du holde 
borvinna på skrå. 

4. Press deretter den tørre haken på plass. Når stikka tørker vil materialet krympe, og haken blir sittende 
godt fast i hullet. 

5. Skjær vekk bark med spikkekniven, og spikk til pilkestikka så den blir god å holde i.  
Et godt grep er viktig å ha når du skal pilke! 

6. Ved å putte en kork inn i eventuelt et hull i skaftenden, har du et greit feste for fiskekroken ved frakt og 
lagring. Dette hindrer også sprekk-dannelse i din pilkestikke. 

7. Når du er ferdig med spikkinga, grovarbeidet og tilpasning, er det på tide å få på plass fiskesena.  
Pilkestikka må få et lite hull ved den fremre "haken." Her skal du feste sena før den vindes opp. 
Videre må du lage et hull fra oversiden og ned framme i tuppen. Gjennom her løper senen ovenfra og ned 
til pilke- skeia /kroken. 
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Trinn for trinn 

 

 

Bor hull med et spiralbor med samme diameter som 
den tørre haken. Når du skal bore, bør du holde 
borvinna på skrå. 

Spiss til enden av en tørr gren, som kan bli brukt 
som «hake» nummer to. 

Finn et lugomt emne, dvs ei grein som har en kvist 
som kan fungere som en «hake» på pilkestikka. 

Ved å putte en kork inn i et hull i skaftenden, har du 
et greit feste for fiskekroken ved frakt og lagring. 
Dette hindrer også sprekk-dannelse i din pilkestikke. 

 


