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Ståsnøresett Tinnoset
PILKESTETT TINNOSET
Pilkestikka er en snørevinde, og her er det ikke mye som 
kan svikte selv i sterk kulde. Stikka er beholder for snøret 
og kan enkelt betjenes også med votter på hendene. 
Snøret er tykt, men du kan skjøte på tynnere snøre 
(2-5m) hvis ønskelig. Marker da denne overgangen med 
en svirvel så har du en enkel dybdemåler. Et tykt snøre 
er bedre å betjene når fi sken skal hales opp og vaser seg 
ikke så lett til under bruk. I enden av snøret fester  man 
søkket med krok. Du kan også bruke røyeblink eller bal-
ansepilk. Strikken brukes for å låse snøret til stikka, samt 
å sørge for at pilkestikka ikke forsvinner i pilkehullet når 
du setter ut ståsnøret. Når riktig snørelengde er ute fester 
du strikken rundt midten stikka. Stikka vil nå legge seg 
på tvers over pilkehullet når du legger stikka ned på isen, 

og fi sken trekker i snøret uten at 
du ser det. En viktig detalj hvis 
du fi sker med fl ere snører samti-
dig. En metode du kan bruke med dig. En metode du kan bruke med 
to stikker er å borre to hull med to stikker er å borre to hull med 
ca 3-4 meter avstand. Sett deg 
så mellom hullene og slipp ut 
snøret i begge. Hold så en stikke 
i hver hånd. Når fi sken biter 
slipper du bare den ene stikka 
og haler inn fi sken. Slik kan du 

fi ske i to hull samtidig. Sett gjerne ståsnører rundt 
disse hullene. Dette er en effektiv metode ved røye-
fi ske når fi sken går i stimer på de store innsjøene.

Ståsnørefi ske er effektivt til ørret, men også røye kan 
bite på agn som frister.  Sett stikkeholderen ved siden av 
pilkehullet. Sett pilkestikka i holderen. Legg så snøret 
over en kvist som står ved hullet. Da vil du lettere se når 
fi sken biter. Når fi ske ruser ut vil pilkestikka bli dratt ut 
av holderen og bevege seg mot pilkehullet. På grunn av 
gummistrikken vil stikka nå søke å legge seg på tvers 
over pilkehullet. På denne måten hindres stikka i å for-
svinne i hullet. Det kan lønne seg å rydde vekk litt snø 
og is slik at stikka lettere sklir på underlaget. Skal snøret 
stå ute natten legger du stikken på tvers over hullet og 
markere stedet med en pinne eller kvist. For å hindre at 
pilkehullet fryser kan du legge litt granbar og snø over. 
Pakkpose i sikkerhetsfarge kan du bruke til å markere 
hullet når snøret står ute natten over. Plasser da posen 
over en stokk som du setter ved hullet. Hvis det er vind 
eller snøfall om natten vil du enkelt kunne fi nne igjen 
redskapen din. 

Ståsnøresett Tinnoset er utviklet for å gi deg mulighet til å sette ut ståsnøre 
samtidig som du kan bruke stikka til vanlig isfi ske. Settet inneholder alle deler du 
trenger og alt er samlet i en praktisk pakkpose. Her får du tips om hvordan du bruker 
dette settet.

Fest fl agg og bjelle til en grein før du legger 
snøret over. Nå har du en effektiv varsling når 
fi sken biter


