Vedr. montering af et garn.
Når du skal montere et garn skal du jo først tage stilling til
Skudafstanden på garnet, den afgør du ved hjælp af maskestørrelsen. Mærket her er et typisk mærke
til et rødspættegarn. Twine-0,24 er tykkelsen af tråden som bør
ligge på 0,24-0,28. jo tyndere jo bedre fisker den , men går
tilsvarende også hurtigere i stykker. Mesh size – 68 er
maskestørrelsen i halvmaske dvs. fra knude til knude og målt i
millimeter. Benævnelsen hel masker som næsten bruges overalt i
udlandet og efterhånden også herhjemme, er jo så målet fra den ene
ende af en maske til den anden strammet helt ud
68mm halvmaske er derfor 136 mm. hel maske. Dept. – 8,5 er
antal masker i højden. Og lenght – 2400 er antal knuder i længden ,
her betegner man det i knuder fordi det er masker i højden. I længde retningen er der så to knuder
pr maske så derfor er der kun 1200 masker.

Skudafstanden i tabellen for et 68mm. garn er 14,3 cm. og den bør ikke være større hellere mindre.
Husk på at jo løsere nettet står jo bedre kan fiskene vikle sig ind i det, og netop garn til fladfisk skal
være løse da fladfisken vender den forkerte vej
i forhold til maskerne.
Når jeg syr/monterer et garn mærker jeg
flyde/synkelinen af for hvert skud med en tusch.
Jeg lægger flydeline op i en karrusel af et par
brædder med et søm i midten, så det kan snurre
rundt og derved vikle linen af uden at den bliver snoet. Samtidig trækker jeg linen hen over et bord
hvor jeg har en liste med skudafstanden afmærket. Den mærker jeg så af på flyde / synkelinen ved
hjælp af en tusch. Kommer jeg til et sted hvor der skal være en knude oven på et flå mærker jeg
også bare af der og fortsætter, men når jeg så binder/monterer garnet binder jeg knuden på den side
af flåddet hvor der er kortest til linen. Linen hiver jeg bare ned i en lille pap kasse som jeg kan have
stående ved siden af mig når jeg sidder og syr.

Jeg har et lille bord på ca. 80x50 cm. som jeg sidder og
syr garn ved. På dette bord sætter jeg et par små skruetvinger som jeg har
monteret en lille dorn i . Derpå lægger jeg garn bussen op på bordet så det
ligger 5-10cm. ud over i den ende hvor jeg sidder og syr
Den anden ende binder jeg fast ved skruetvingen der ,så det ikke ligger og
flytter sig. Alt nettet ligger fra start på venstre side skruetvingen, men efter
hånden som jeg har bundet det til linen lægger jeg det over på højre side
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Monteringen starter ved at binde din sytråd /føretråd
fst til til flydelinen ca. 10 cm. fra den første ende. Derpå tager du bødenålen
igennem de første 4 masker og lægger føretråden op som vist på billedet
længst til højre. Derpå binder du sytråden fast ved det næste tusch mærke,
derpå igen 4 masker og til det næste mærke.
Ved at lade føre tråden gå lidt rundt om dornen som jeg viser på tegningen,
opnår du at få lidt skud-dybde som gør at garnet er nemmere at håndtere,
det er også derfor at skuddene på synkelinen skal være lidt længere. Hvis de
ikke er det bliver garnet alt for nemt snoet.

Jeg har forsøgt at tegne knuden til at føre garnet med (dobbelt halvstik)
Dog uden at vise maskerne der skal med i hvert skud. Der hvor jeg skriver
hold her er jo lige ovenpå tusch mærket, og ved at holde sytråden fast til
flydelinen med venstre hånd (tommel og pegefinger) kan man lave knuden
og stramme til inde imellem fingrene inden man slipper taget og derpå
laver den næste knude magen til ovenpå den første.

Når du således har ført/syet både flydeline og synkeline, skal du have lavet enderne på dit garn, Jeg
foretrækker at lave en lykke (ørelaugh) både ved over og undertælle og så trække en line ned langs
enden af garnbusen.dette gøres nemt ved at lave en lykke på den line du
vælger til dette. Den ene ende binder du til flydelinen og den anden ende ned
langs gavlen af busen til synkeline og her laver du bare en lykke ligesom
foroven. Knuderne strammes omhyggeligt og de løse ender lægger du ind til
flyde / synkelinen og laver nogle stik /låseknuder rundt om dem, så de ikke
fisker / fanger fat i resten af garnet.

Dette er min måde at montere på , men jeg vil meget gerne kontaktes hvis du har en anden eller en
nemmere måder at gøre det på. Eller hvis du evt. har nogle links til nogen, det kunne jo også være
du evt.. har nogle interessante links om fiskeriet, syning af garn eller ruser som andre kunne have
glæde af.

Se video af montering: https://www.youtube.com/watch?v=CtYaXCO9dHY
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