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Härveli, så här använder du den 

 

 

Härveli är ett snillrikt redskap för att lägga en lina under isen mellan två vakar eller t.o.m. ännu 

enklare, mellan en vak och ett vanligt borrhål*. Linan använder du sedan för att dra dina fisknät på 

plats under isen. Så här gör du: 

 

 

• Innan du tar upp Härvelin ur förpackningen, tänk på att tagghjulen är mycket vassa!  

• När du tar upp Härvelin ur sin förpackning ligger den i transportläge. Vrid upp svansen och tryck fast 

den lilla metallklämman för att hålla svansen på plats.  

• Lösgör alarmfjädern som sitter i närheten av de små kugghjulen. Det knackande ljudet som fjädern 

alstrar kan höras genom isen vilket hjälper till att lokalisera Härvelin under isen.  

• Såga upp en tillräckligt stor utgångsvak i isen med en issåg som du kan beställa hos oss. 

• Tryck in den vassa änden på issågen (eller något annat spetsigt föremål) i röret som sitter längst ut på 

svansen. Lägg ner Härvelin i vaken och rikta den mot nästa tilltänkta vak. 

• Ta tag i den orangea linan och börja gå sakta i Härvelins riktning. Med hjälp av de supervassa 

tagghjulen börjar Härveli nu dra sig framåt under isen. Se till så att du hela tiden har Härvelin rakt 

under dig när du går. 

• Härvelin är försedd med ca 155 meter lina men på grund av kugghjulens utväxling går den ca 60 meter 

under isen. 

• När linan på trumman tar slut frigörs kugghjulen. Hugg upp en ny vak, fiska upp Härvelin och fäst en 

lina i den.  

• När du nu drar i den orangea linan kommer Härvelin att gå tillbaka till ursprungsvaken och dra med sig 

din lina under isen.  

• Fäst ditt fisknät i linan och dra nätet på plats under isen.  

 

 

Tips: 

  

• * Fäst en 2 meter tunn lina med en tyngd i (t.ex. en mutter) som får hänga fritt under Härvelin. När 

Härvelin kommit fram borrar du ett vanligt hål med isborren och genom borrhålet fiskar du upp den 

hängande linan. På så sätt slipper du såga upp en vak till! 

• Du kan lägga flera nät i olika riktningar från samma ursprungsvak. 

• Om du inte vill gå alla 60 meter tills linan tar slut, såga en vak 50 cm framför Härvelin när den är på 

önskat ställe. Dra sedan i snöret så flyter Härvelin upp i vaken. 

• Om Härvelin inte går riktigt rakt kan du kontrollera riktningen genom att vända den upp och ner på 

marken, dra i snöret och kontrollera riktningen. Om riktningen behöver justeras gör du det genom att 

rikta svansen. 

• Härvelin både syns och hörs genom isen om isen är bar från snö. Om det ligger mycket snö på isen kan 

det vara svårt att höra Härvelins knackande ljud. Ta bort en del av snön så hör du Härvelin tydligare.  

 


