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Test gipsknivar

TexT: cenneth niklasson   foTo: anna simonsson

En vass  
favorit
Den billigaste gipskniven vann testet. Den 
var lätt, hade ett bra grepp och det var 
enkelt att byta blad.

I prIncIp allTId �brukar �testgrup-
perna � – � som � består � av � yrkesverk- �
samma � byggnadsarbetare � – � rata � �
billiga �verktyg �med �ord �som �plastig, �
skräp � eller � hobbypryl. � Men � denna �
gång �tog �lågprisalternativet �Cocraft �
från �Clas �Ohlson �hem �segern. �Kniven �
för � 79 � svenska � riksdaler � vann � över �
knivar �som �kostade �ett �par �hundra �
kronor �mer.

– �Det �var �en �skön �och �lätt �kniv �som �
låg �bra �i �handen, �säger �snickaren �Axel �
Sundin.

Under några InTensIva �dagar �
testade � gruppen � åtta � olika � knivar � �
i � samband � med � gipsning � av � lägen- �
heter � i � ett � bostadsområde � i � Stock-
holm. � Samtliga � tyckte � att � vinnar- �
kniven �var �bra, �men �det �fanns �även �
de �som �tycket �att �Stanleys �DynaGrip �
var � bäst. � Den � slutade � tvåa � i � testet. �
Flera �gillade �även �Stanleys �klassiska �
gipskniv �som �många �genom �åren �fått �
i �verktygslådan �när �de �gått �ut �bygg-
programmet.

– �Det �är �en �bra �kniv. �Är �väl �origina-
let �till �alla �andra. �Lite �bökigt �att �byta �
blad �bara, �säger �David �Södergrann.

”Det var en skön 
och lätt kniv som 
låg bra i handen.”

Axel Sundin, SnickAre

david södergrann 
testar gipsknivar. 
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deT vIkTIgasTe för � snickarna �
som � testade � knivarna � var � att � kni-
ven �ligger �bra �i �handen. �Den �ska �helt �
enkelt � vara � lagom � stor, � vilket � inte �
minst �är �viktigt �när �det �ska �skäras �till � �
bitar �där �snickarna �lägger �bladet �mot �
tumstocken �och �drar �över �skivan. �En �
annan �faktor �som �spelar �in �är �att �bla-
det �är �stadigt, �att �det �sitter �på �plats. �
På �den �punkten �hade �ett �par �knivar �
problem �då �det �var �lätt �att �komma �åt �
knappen �för �bladbyte, �vilket �ledde �till �
att �bladet �lossnade. �

Ytterligare �en �sak �som �måste �vara �
smidig �är �bladbytet �och �där �går �det �
en �skarp �skiljelinje �mellan �knivar �där �
det �krävs �en �skruvmejsel �för �att �byta �
blad �och �de �knivar �som �har �en �annan �
lösning. �Vinnarkniven �Cocraft �hade �
en �enkel �lösning �där �bladen �låg �i �ett �
magasin �som �drogs �ut �från �botten �av �
kniven, �något �som �snickarna �gillade. �
Kniven �från �Bacho �sticker �ut �då �det �
gäller �bladbyte �där �ett �nytt �blad �matas �
fram �genom �ett �par �tryck, �nästan �som �
på �en �stilett.

Generellt �så �hade �de �knivar �som �var �
lite �större �svårt �att �hävda �sig �i �testet. �
De �uppfattades �som �klumpiga.

 �

Betygen på res pektive 
test faktor är ett medel
värde av test piloternas 
betyg. Slut betyget är en 
hel hets bedömning som 
sätts av redak tionen. 
Där vägs kommentarer 
och pris in. 

betyg

tactix

4

3

2,5

3

99 kr

Bahco

”Smart bladbyte.” ”För stor och 
klumpig vid gipsning.”

2,5

4

4

3

189 kr

stanlEy DynaGrip

”En stabil kniv som ligger bra  
i handen.” ”Känns rejäl.”

4

4

4

4

277 kr

cocraft

”Skön och lätt gipskniv.” ”Ett 
bra grepp och kniven är bra att 
jobba med.”

4

5

4

4

79 kr

”Lätt att komma åt knappen  
för bladbyte.” ”Bra storlek och 
vikt.”

  

Cirkapris inkl moms 

 grepp

bladbyte

 bladets stadga

bladets utskjutning

Kommentarer

 ToTalBeTYg

  

Cirkapris inkl moms 

 grepp

bladbyte

 bladets stadga

bladets utskjutning

Kommentarer

 ToTalBeTYg

så testade vi

■ Fyra snickare testade knivarna  
i det dagliga arbetet. De satte 
betyg och gav skriftliga omdömen. 
■ Redaktionen har sedan vägt in 
ytterligare faktorer – bland annat 
priset – och sedan satt ett total
betyg. 
■ Knivarna är ett urval av några av 
de vanligaste knivarna på mark
naden.
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För en kredit med rak amortering om 100 000 kronor med en rörlig räntesats på 5,95 % 
och en löptid av 5 år uppgår den effektiva räntan, beräknad per den 31 oktober 2013 
enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt 
vad som angivits ovan, till 6,11 %. Det totala beloppet att betala blir, baserad på aktuell 
räntesats, 115 123 kronor och storleken på första avbetalningen 2 163 kronor.

Känner du 
igen ett bra 
medlemslån?
Allt detta får du med Nordeas Medlemslån. 
Förutom en förmånlig ränta på 5,95 % ingår två 
försäkringar som skyddar dig vid arbets löshet, 
sjukdom, olycksfall och dödsfall, helt utan kostnad.

Ansök idag på 
nordea.se/medlemslan 
eller ring 0771-22 44 88

____________________________________
Gör det möjligt

Etc

”Känns som basic gipskniv  
i budgetklassen.” ”Lite för fyr 
kantig.”

3

2,5

4

3,5

89 kr

stanlEy titan

”Lite för lång.” ”Ratten skruvar 
upp sig.”

3

2,5

3

2

340 kr

stanlEy 99E 

4

3

4,5

4

119 kr

irwin

”Lätt att jobba med.” ”Har ett  
bra grepp.”

4

3,5

3

3

229 kr

”Originalet – som en kniv  
ska vara.” ”Segt bladbyte.”

FLER 
TESTER PÅ 

NÄTET


