
UK Syversen Sailmakers



Segelkunskap

Grundläggande vägledning i konsten 

att navigera rätt bland material och 

skärningar



Vad behöver jag ta ställning till?

• Vilken typ av 

seglare är jag?

• Hur mycket seglar 

jag?

• Vilka krav ställer jag 

på mina segel?

• Vad får det kosta?



Vilken typ av seglare är jag?

• Familjeseglare

• Cruisingseglare

• Långfärdsseglare

• Club Racing-seglare

• Kappseglare



Vad behöver jag ta ställning till?

• Material

• Skärning

• Prestanda

• Livslängd

• Pris

• Service



Vad ligger bakom 

segelmakarens 

rekommendationer?

• Typ av seglare

• Storlek på båt och segel

• Kundens egna önskemål



Material

Fibrer och segeldukar



Segelduk

Segelduk kan indelas i tre 

huvudsakliga grupper:

• Vävda segeldukar

• Laminerade segeldukar

• Membrane/bakade, stringsegel



Vävda segeldukar
• Dacron® - vävd polyester.

• Hydra Net®, Voyager - vävd 

polyester med inslag av 

Dyneema®

• Övriga polyesterdukar – dukar 

vävda i en polyester som inte är 

Dacron-fiber.

• Nylon – vävda spinnakerdukar



Vävda dukar:
fördelar och nackdelar

+
• Pris

• Slitstyrka

• Nötningstålighet

• Materiallivslängd

• Produktions- och 

kostnadseffektivt

-
• Formstabilitet

• Formlivslängd

• Töjning



Laminerade segeldukar

• Cruisinglaminat – taft på 
båda sidor

• Cruising/racinglaminat –
taft på ena sidan

• Racinglaminat – ingen 
taft

• Egenskaper bestäms av 
de ingående fibrerna i 
duken



Laminerade dukar:
fördelar och nackdelar

+
• Vikten (med vissa 

undantag)

• Starka

• Formstabila

• Låg töjning

• Stor spännvidd på 

material och egenskaper

-
• Materiallivslängden

• Pris 

• Vikten (cruisinglaminat)

• Produktionseffektiviteten



Andra tekniker att göra segel

• X-Drive– obrutna fiber 

exakt lagda i 

belastningsriktning.

• Titanium – mer eller 

mindre obrutna fibrer 

bakas/gjuts/lamineras in i 

seglet. Ett flertal likartade 

tekniker finns, t.ex. Forte, 

3DI, Stratis

J/111 X-Drive fock & Titanium stor



X-Drive®:
fördelar och nackdelar

Varje segel byggs unikt, duken görs för varje enskilt segel. 

Kombination av fiber, taft, basduk är närmast oändlig.

+

• Låg vikt

• Hög styrka

• Mycket stumt 

• Formstabiliteten

• Formlivslängden

• Smidig hantering

• Exakt design

-
• Nej, möjligtvis pris



Titanium
fördelar och nackdelar

+

• Mycket låg vikt

• Mycket hög styrka

• Extremt stumt 

• Formstabiliteten

• Formlivslängden

• Smidig hantering

-

• Materiallivslängden



Fibrer
• Dacron - vävda segel

• Polyester – laminatsegel

• Pentex (PEN) – laminatsegel

• Aramid (Kevlar, Technora, Twaron) - laminatsegel

• Kolfiber – laminatsegel

• Endumax® - laminatsegel

• Spectra/Dyneema – laminat/vävda segel

• Vectran – laminatsegel

• Nylon (polyamid) – Spinnaker/gennaker



Konstruktion

Olika skärningar och 

tillverkningsmetoder



Skärning

• Crosscut – används i första hand på 

vävda dukar. 

• Radiella skärningar – bi- och triradial. 

Används i första hand på laminat.

• X-Drive – obrutna fiber från horn till horn

• Titanium – Bakat/gjutet segel med 

obrutna fiber



Crosscut

• Horisontellt lagda 

våder i seglet

• Produktionseffektiv 

metod

• Få svaga punkter

• Klassisk teknik



Radiella skärningar

• Panelerna ”strålar” ut från 

seglets horn

• Utnyttjar materialets styrka i 

belastningsriktningen

• Triradiell skärning 

förekommer vanligast i 

storsegel, försegel och 

undanvindssegel.



X-Drive®
• Lasterna i seglet bärs upp av 

obrutna band av fibrer 

(belastningsorienterad teknik)

• Lätta och starka 

• Mycket formstabila segel

• Extremt bra formlivslängd

• Mycket bra livslängd



Bakade/gjutna segel

• Lasterna bärs upp av stråk 

av fibrer som lamineras/ 

gjuts/bakas in i seglet 

(belastningsorienterad 

teknik).

• Bästa tänkbara prestanda

• Maximal formlivslängd

• Optimal vikt/styrka



Prestanda & livslängd

Kan man få allt på en gång?



Prestanda kontra livslängd

• Prestanda 

• Formlivslängd

• Materiallivslängd



Diagram
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Titanium
X-Drive
Sandwichlaminat
Dacron
Titanium med taft
X-Drive med taft



Pris

Vad påverkar priset på ett segel?

Får jag vad jag betalar för?



Seglets pris

• Material

• Konstruktion 

• Arbetskostnader



Service
• Vänd dig till en etablerad segelmakare.

• Lämna in dina segel regelbundet för  

översyn.

• En bra segelmakare kan ge tips och råd 

om segel- och riggtrim, segelvård och 

liknande.

• Vi vill vara din ekonomiske rådgivare, när 

det gäller segel.



Vi har moderna och stora loft i 

Stockholm & Göteborg

Samarbetspartners i Helsingborg och Kalmar:

Segelmakaren på Råå Kalmar Segelmakeri



Grundläggande trimkunskap



Grunderna i trimning

• Hur tänker jag?

• Varför bör jag trimma?



Vind – vågor

• För att vindstyrkan varierar

• För att motståndet (vågorna) varierar

• Det kan var olika på SB och BB bog



För lite vind (under powered)

• Djupare segelplan, med rundare framkant

• Mer twist

• Prioritera fart framför höjd

• Släpp häckstaget

• Låt bommen vara strax nedanför mitten

• Behåll lutningen på båten

• Sitt still

• Tell tales ska ej ”stalla” gömma sig

• Vanligtvis mindre än 4 m/s



Lagom med vind (full power)

• Skota max hårt

• Tight skotvinkel

• Bommen i mitten

• Tell tales stålar halva tiden

• Max fart, men styr högt (tell tales 45 grader 

upp)

• Minska lutningen

• Planare segelplan

• Vanligtvis mellan 4 m/s – 6 m/s



För mycket vind (over powered)

• Minska krängning

• Plana segel

• Twista mer

• Segla med inslag, prioritera balans

• Tell tales endast för att styra efter, resten 

fungerar ej

• Trimma mer på känsla

• Något större skotvinkel

• Vanligtvis 7 m/s -
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