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standruse !  80 cm                                                                     6-15 

 
 
Standrusen må gerne benyttes af fritidsfiskere i samme periode som øvrige ruser, og må gerne 
sættes med pæle (valgfrit antal) og valgfri længde radnet. Yderste og inderste pæl skal afmærkes 
som vagerne skulle have været. Der skal ikke søges om pladsen. Den må ingen steder kommer over 
højden på normal daglig vande. Og der må ikke monteres tragt- arme-eller bund på rusens overgang 
til radnet. 
Ovenstående er som jeg har opfattet det fra kontrollen , jeg vil dog ikke påtage mig noget ansvar og 
derfor anbefale jeg at kontrollen spørges til råds, inden du investerer i rusen.  

 

 
Forgarn:   17mm – 69,5 ma. og 290 kn.(145ma.) omkreds 
Heraf bukkes 25 ma. om til kalv, kalven kiles til 4x23ma. og 4x23 cm. 
 

 
Mellemgarn  14 mm.  61,5 ma. 270 kn. (135 ma.) omkreds. 
Heraf bukkes 21 ma. om til kalv, kalven kiles til 3 x23 ma.og 3 x 20 cm..  
                                    
Bag-garn   11mm. 127,5 ma.  250 kn..(125ma.) omkreds 
Heraf bukkes 32 ma. om til kalv, kalven kiles til 2 x20 ma.og 2 x17 cm. 

 

Men grundet de forskellige antal masker i omkredsen bliver vi nødt til at skrumpe / tage ind. 

Derfor når de tre stykker net syes sammen er det nødvendigt 10 gange på  17mm. nettet at tage 
dobbelt maske til en enkelt maske på 14 mm. nettet. Disse dobbeltmasker skal fordeles jævnt i hele 
bredden.      

Denne metode gentages med 14 og 11mm.   

 

 

 

 

                       2 masker      her vist eksempel               2 masker 
 
Bøjlestørrelse og afstand.                                                                                                                            
 1.- 80 cm.   monteres hvor garnet bukkes om til kalv                          kilning af kalve                                                     
 2.- 70 cm.   monteres 25 ma. Efter nr.1                                                                                                 
 3.- 65 cm.   monteres 1 ½ ma. Før sammensyningen.                                                                                
 4.- 55 cm.   monteres 20 ma. Efter sammensyningen.                                                                                
 5.- 50 cm.   monteres 1 ½ ma. Før sammensyningen.                                                                                   
 6. -45 cm    monteres  22 ma. efter nr.5                                                                                                   
 7. -45cm     monteres  19 ma. efter nr. 6                                                                                                      
 8. -40 cm.   19 ma. efter nr. 7.      

        . radnet hertil 18mm-28,5ma 

                                                                                              


