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1. Välj en punkt/pinne/stubbe som mål dit du vill fälla 
2. Bestäm var stubbhöjden/brytmånen skall placeras 
3. Häng upp sågen i 75° på vänster pekfinger. Håll lätt i sågen. 
4. Sikta med den upphängda sågen mot den tänkta brytmånen. 
5. Grovrikta mot målet och såga in sågen i ett litet jack i 75° 
6. Placera dig nu så att du kan FINRIKTA samtidigt som du sågar 

ner ditt övre riktskär. Ju lägre du kan ha ögat placerat, och ju 
längre från siktlinjen ögat är, ju större noggrannhet får du. 

7. Fortsätt att såga ner till vald stubbhöjd. Kontrollera så du stannar 
vid rätt höjd. 

8. Kontrollera nu din fällriktning innan du sågar bort klacken. Var 
mycket noga. 

9. Positionera dig nu så att du kan titta ner i riktskäret. Vila gärna 
axeln mot stammen. Tänk på fotplaceringen! 

10. Lägg sågen i våg. Tänk på att hålla sågen rätt. Gasa med tummen. 
11. Starta med sågen i stöd mot stammen på din egen sida, och såga 

så att underskäret ligger 5 mm över det övre riktskäret 
12. Titta ner i riktskäret så att du inte sågar för långt. 
13. Justera om det inte blir perfekt. Du skall se din riktskärslinje 

skarpt. 
 

14. Putsa nu bort lite bark så ser du tjockleken på brytmånen bättre. 
15. Lägg sågen i våg och ta nivån från ditt riktskär.  
16. Tänk på fotplaceringen! OBS tittpunkten! 
17. För sågen bakåt och starta insticket cirka 5 cm bakom 

brytmånens främre skarpa kant.  
18. Gör ditt instick snett bakåt. 
19. Såga fram mot en perfekt vald brytmån. Kontrollera tjockleken 

genom att föra svärdet ut och in och kontrollera att den är 
parallell hela vägen. Justera tills det blir perfekt.  

20. Såga bakåt och placera fällhjälpmedel på RÄTT plats. Spara 
säkert hörn 

21. Gör insticket från andra sidan vid behov med samma kontroll 
som 16-18 

22. Såga av säkra hörnet UNDER fällskäret, utifrån med dragande 
kedja. 

	  


