
VERKTYG 8an
Namn och användning



Verktyg att slå med

Snickarhammare (spika och dra ut spik)

Kulhammare
(har rundad del som kan användas för att forma plåt)

Penhammare (har en smal platt del som kan                                        
användas för att slå på något litet)

Gummiklubba, plasthammare (används när man vill undvika 
slagmärken)



Göra hål

Syl (används när man ska göra ett litet hål i mjukt material)

Körnare (används när man ska borra i metall, man håller den där hålet 
ska vara och slår till med en hammare så att det blir en liten grop där 
borren kan få fäste)

Spiralborr (används för att borra i trä och metall)

Betongborr (används tillsammans med en slagborrmaskin när man ska 
borra i betong)



Göra hål forts.

Borrmaskin (en del har slag för att kunna borra i betong)

Skruvdragare (sladdlös maskin för att skruva och borra med)

Pelarborrmaskin (fastmonterad borrmaskin)
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Mäta

Måttstock eller metermått (tidigare kallades det tumstock)

Måttband

Talmeter (ser ut som ett vanligt måttband med en extra ”flärp” så att 
du kan mäta invändiga mått lättare)



Mäta forts.

Vinkelhake (används för att få räta vinklar)

Smygvinkel (används för att mät ut vinklar)

Vattenpass (använder man för att få något vågrätt eller lodrätt)

Lod (en tyngd i ett snöre som används 

för att få något lodrätt)



Mäta forts.

Skjutmått (används när man vill mäta något 
noggrant, t.ex. diametern på en borr)

Mikrometerskruv (kan mäta ännu noggrannare än ett skjutmått)



Dra skruvar och muttrar
Skruvmejsel (vanligast är stjärnmejsel och mejsel 
med rakt spår, en del mejslar har utbytbara spetsar, bits)

Insexnyckel (brukar b.la. medfölja möbler du ska montera själv)

U-nyckel (används för att skruva muttrar/bultar 
där det är svårt att komma åt)

Ringnyckel (används för att skruva muttrar/bultar, sliter 
mindre på mutter/bult än u-nyckel eller skiftnyckel)



Dra skruvar och muttrar forts.

Skiftnyckel (ställbar nyckel för att dra bultar/muttrar)

Hylsnyckelsats (sats med spärrskaft och hylsor i olika storlekar för att 
dra skruvar/bultar/muttrar)



Hålla fast, nypa av

Flacktång/plattång (kan ha olika form t.ex. böjda eller spetsiga, 
används för att hålla fast småsaker)

Polygrip (går att ställa in för att kunna hålla i föremål av olika storlek)

Hovtång (bra till att dra ut spik med, kan även används att klippa av 
spik och metalltråd med, men man får ta i mycket då)



Hålla fast, nypa av forts.

Ändavbitare (påminner om en hovtång men den är bättre 
på att knipa av med eftersom eggen sitter närmare leden så man
får mer kraft)

Sidavbitare (har eggen på sidan, används för att knipa av metalltråd med, ska 
man knipsa av spik ska man se till att man har en kraftigare variant gjord för 
att klara av pianotråd)

Kombinationstång (kombinerad flacktång och sidavbitare med rundad 
räfflad del för att hålla fast runda föremål med)



Spänna fast, pressa
Skruvstycke (används för att hålla fast något man ska arbeta med)

Tving (används för att pressa samman något man limmat eller för att 
hålla fast något man ska arbeta med)

Limklämma (fungerar som en stor klädnypa)

Universaltång (en tång försedd med en led som gör att man kan låsa 
den för att hålla fast t.ex. en plåtbit)



Verktyg för el

Skaltång (används för att skala bort isolering på elkablar)

Kabelskotång (används för att sätta fast kabelskor på elkablar)

Spänningsprövare (används för att t.ex. kolla så att det 
kommer fram ström till ett eluttag)



Skära och såga
Kniv (finns många olika varianter men en vanlig morakniv                
funkar till mycket)

Fogsvans (används när man ska kapa t.ex. reglar och brädor)

Bågfil (används framförallt när man ska såga i metall, men kan också 
användas på andra material när man vill ha ett fint snitt, bladet kan 
man också byta ut mot specialblad som man t.ex. kan såga i glas med)



Fila och slipa
Fil (finns i många olika varianter beroende på vad man ska fila)

Stålborste (används till att ta bort rost och gammal färg från 
järnföremål, kan användas för att göra rent en fil om man inte har en 
filkarda)

Bryne (används för att skärpa knivar och andra verktyg med egg)

Slippapper/sandpapper (finns i många olika varianter och grovlekar)


