
Knivregler 

 
1) Snit væk fra dig selv og andre 

Så undgår du at skære ind i dig selv. 

 

2) Sid ned når du snitter 

Du har bedst kontrol over kniven, når du sidder ned. Du skal 

sidde, så du ikke skærer dig i knæene, hvis kniven smutter 

for dig. Tænk over, hvordan du sidder bedst uden risiko for 

dig selv og andre. 

Hvis kniven smutter, skærer du ikke i dig selv. 

 

3) Sikkerhedsafstanden er mindst 1m. 

Når man skal snitte er sikkerhedsafstanden til sidemanden 

og foran mindst 1m. Kommer der nogen tættere på, er det dit 

ansvar at stoppe med at snitte indtil der igen er mindst 1m til 

nærmeste 

person. 

 

4) Hold øjnene og koncentrationen på det du snitter. 

Hvis man sidder og snakker og kigger på sidemanden, kan 

man nemt komme til, at skære sig selv eller andre. 

 

5) Kniven skal være i skeden så snart du ikke bruger den. 

Skeden er det sikreste sted at opbevare kniven, når den ikke er 

i brug. Hvis du sætter den i en rafte eller lægger den på 

jorden, kan andre overse den og skære sig på den. Du risikerer 

også at glemme den. 

 

 

6) Aflever altid kniven sikkerhedsmæssigt korrekt. 

Når kniven gives til en anden, skal bladet vendes bort fra den 

som modtager. Hold på bladet med tommel og pegefinger 

således at ryggen af kniven vender ind i hånden. 

 

7) Kniven er et værktøj. 

Kniven er et skarpt værktøj og man kan komme til skade hvis 

man ikke passer på. Leg derfor aldrig med kniven. 

 

8) Anvend fast underlag. 

Anvend altid fast underlag når kniven bruges til madlavning 

eller lignende. 

 

9) Brug kniven korrekt. 

Lad være med at hugge med den, og kast den ikke ned i jord 

og sand, det er ikke legetøj, og den bliver sløv. 

 

 
Overtrædelse af en eller flere af ovenstående 9 regler kan koste 

knivbeviset, og dermed retten til at bære kniv til spejder. Mikroerne 

skal altid spørge om lov inden kniven findes frem og man snitter 

ikke uden at der er voksne til stede. 

 

Find også knivreglerne på www.1melfar.dk og i mikro bogen 

Gnisten 

http://www.1melfar.dk/

