
Släppa ut och linda på lina på ring:
När du skall släppa upp draken så håller du ringen i ena handen (ringhanden) och linan i den andra handen 
(flyghanden). Välj själv vilken hand som känns bäst som flyghand (antagligen höger om du är högerhänt). 
Först håller du fast linan med flyghanden så att linan till draken är sträckt. När du ser/känner att draken 
börjar lyfta så låter du linan glida genom flyghanden samtidigt som ringen får glida runt i ringhanden. Släpp 
inte ut snabbare än att linan till draken hela tiden är sträckt och att draken flyger högre efterhand du släpper 
ut. Om draken inte stiger uppåt så håll fast linan och dra linan åt dig för att hjälpa draken att komma upp. Du 
kan också prova att springa en bit mot vinden så att draken snabbare kommer högre upp där vinden oftast är 
bättre.
När du skall ta ner draken så håller du fast ringen med ringhanden och lindar på linan med flyghanden. För 
att undvika/minska fnurror på linan så byter du hand efter tio varv. T.ex. linda tio varv med höger hand och 
flytta sedan ringen till höger hand och linda på tio varv med vänster hand. Fortsätt att byta hand tills hela 
linan är på lindad. OBS dra aldrig ner linan i en hög på marken eller samla ihop linan i handen det blir 
garanterat trassel. Om du måste ta ner draken utan att samtidigt linda linan på ringen så se till att den är 
utsträckt på marken och linda sedan upp den på ringen. Det bästa är att alltid ta loss linan från draken 
mellan varje flygning för att hålla linan fri från fnurror.
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Byt hand vart tionde varv
så slipper du få fnurror på
linan.

Linda på linan så här
när du vill ta ner draken.
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Släpp ut linan så här.
Låt spolen glida runt 
i ena handen.
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU LINA PÅ SPOLE OCH LINA PÅ HANDTAG Låt linan glida genom 
flyghanden.

Släpp ut linan 
från handtaget
genom att 
vicka på 
handen.

Släppa ut och linda på lina på handtag:
När du skall släppa upp draken så håller du handtaget i ena handen 
(handtagshanden) och linan i den andra handen (flyghanden). Välj själv 
vilken hand som känns bäst som flyghand (antagligen höger om du är 
högerhänt). Först håller du fast linan med flyghanden så att linan till 
draken är sträckt. När du ser/känner att draken börjar lyfta så låter du 
linan glida genom flyghanden samtidigt som du släpper av lina från 
handtaget genom att ”vicka” det. Släpp inte ut snabbare än att linan till 
draken hela tiden är sträckt och att draken flyger högre efterhand du 
släpper ut. Om draken inte stiger uppåt så håll fast linan och dra linan åt 
dig för att hjälpa draken att komma upp. Du kan också prova att springa 
en bit mot vinden så att draken snabbare kommer högre upp där vinden 
oftast är bättre.
När du skall ta ner draken så lindar du på linan på handtaget med 
flyghanden. Du skall alltid linda på linan åt motsatt håll mot när den 
lindas av. 
OBS dra aldrig ner linan i en hög på marken eller samla ihop linan i 
handen det blir garanterat trassel. Om du måste ta ner draken utan att 
samtidigt linda linan på handtaget så se till att den är utsträckt på 
marken och linda sedan upp den på handtaget. Det bästa är att alltid ta 
loss linan från draken mellan varje flygning för att hålla linan fri från 
fnurror.

Linda på linan på 
handtaget åt motsatt 
håll som den gled av.

Släppa ut och linda på lina på ring:
När du skall släppa upp draken så håller du ringen i ena handen (ringhanden) och linan i 
den andra handen (flyghanden). Välj själv vilken hand som känns bäst som flyghand 
(antagligen höger om du är högerhänt). Först håller du fast linan med flyghanden så att 
linan till draken är sträckt. När du ser/känner att draken börjar lyfta så låter du linan glida 
genom flyghanden samtidigt som ringen får glida runt i ringhanden. Släpp inte ut 
snabbare än att linan till draken hela tiden är sträckt och att draken flyger högre efterhand 
du släpper ut. Om draken inte stiger uppåt så håll fast linan och dra linan åt dig för att 
hjälpa draken att komma upp. Du kan också prova att springa en bit mot vinden så att 
draken snabbare kommer högre upp där vinden oftast är bättre.
När du skall ta ner draken så håller du fast ringen med ringhanden och lindar på linan 
med flyghanden. För att undvika/minska fnurror på linan så byter du hand efter tio varv. 
T.ex. linda tio varv med höger hand och flytta sedan ringen till höger hand och linda på tio 
varv med vänster hand. Fortsätt att byta hand tills hela linan är på lindad. OBS dra aldrig 
ner linan i en hög på marken eller samla ihop linan i handen det blir garanterat trassel. 
Om du måste ta ner draken utan att samtidigt linda linan på ringen så se till att den är 
utsträckt på marken och linda sedan upp den på ringen. Det bästa är att alltid ta loss linan 
från draken mellan varje flygning för att hålla linan fri från fnurror.

Låt linan glida genom 
flyghanden.
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Så här sätter du fast och lossar linan på draken
Så här fäster du linan på en drake.
(Det ska finnas en stor och en liten
                        ögla på linan.)

liten ögla stor ögla

Gör ett lärkhuvud
så här

Stoppa in 
linfästet 
genom öglan

Knuten kallas
lärkhuvud (larkhead)

Dra till hårt
när du fäster 

linan
Knut på 
linfästet

Linfästet
på draken
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4 Dra i den lilla öglan när du vill
lossa linan t.ex. för att ta bort
fnurror
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