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Lijnen op lengte maken voor het eerste gebruik 
 
De lijnen zijn door de fabriek op een bepaalde lengte gemaakt en gesleeved (voorzien van 
manteldraad). Het op lengte maken gebeurt machinaal. De beide lijnen zijn helaas zelden exact even 
lang, wat voor lekker vliegeren wel noodzakelijk is. Daarom moet je voor het eerste gebruik 
controleren of de lijnlengte afwijkt en dit corrigeren.  
Het beste kun je de lijnen aan een kant aan een paaltje bevestigen, de lijnen afwikkelen en met de 
hand op spanning houden. Je ziet dan meteen welke lijn ingekort moet worden. 
Omdat de lijnen ingekort moeten kunnen worden, zet men in de fabriek een losse knoop in de sleeves 
zodat je de knoop makkelijk uit kunt halen, zonder dat de dyneema vezel beschadigt. 
 
Dyneema vezel is erg sterk, maar kan niet tegen knopen. Bovendien heeft Dyneema een laag 
brandpunt, dus smelt het snel, zelfs al door wrijving met andere lijnen. Als er een knoop in de lijn komt 
breekt, of kneust, de vezel waardoor de trekkracht tot 65% afneemt. Om het kneuzen van de lijn tegen 
te gaan op plaatsen waar je moet knopen, gebruik je dus een mantel ofwel sleeve.  
  
Toch kan de vezel dan alsnog beschadigen wanneer de uiteinden van de knoopjes niet goed worden 
aangetrokken. De knoop gaat dan schuiven waardoor de vezel alsnog kneust. Het gebeurt bij een 
losse knoop ook wel eens dat de dyneema lijn in de mantel verschuift, de lijn verzwakt door de 
warmteontwikkeling (die immers door wrijving ontstaat) en breekt.  
Soms komt het inderdaad wel eens voor dat de lijn spontaan uit de manteldraad schiet. Vaak is het 
knoopje niet goed vastgezet, of verkeerd vastgezet waardoor de vezel breekt. Meestal ontstaat dit 
fenomeen tijdens de eerste vlucht, vaak in combinatie met een gezonde dosis wind. Bedenk wel dat er 
tijdens het schuiven van de knoop zeer veel spanning op de lijn staat. 
 
Het verstellen  is vrij simpel: 
Knoopje uit de manteldraad halen, en de manteldraad over de lijn opschuivenmet. Wanneer dit niet 
mogelijk is moet je met een stopnaald de dyneema lijn weer door de manteldraad halen.  
Knoopje aan het begin van het manteldraad leggen (aan de lijnzijde). Lusje maken en wederom een 
knoop erin leggen. De uiteinden van de knoop even goed aantrekken, zodat de knoop strak zit en niet 
meer kan schuiven.  
De andere lijn(en) moet dan natuurlijk ook worden ingekort met dezelfde lengte: knoopje er uit halen, 
lijn verder door de manteldraad trekken, knoopjes erin, lusje maken en weer een knoop erin. Natuurlijk 
ook hierbij weer de uiteinden aan trekken. 
  
Veel succes. 
  


