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Work Sharp Guided Sharpening System (GSS):
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Manuell knivsliper
Uten kvass redskap er det mangt og mye
som blir tungvint. Vi har testet den manuelle
WorkSharp knivsliperen.

Diamantbryne montert i stativet, oppsatsen med keramiske staver som
står foran settes på samme sted som
diamantbrynene når du skal bruke den.

N

NÅR KNIVEN SKAL SKJERPES, kommer du
et stykke med knivstålet, men etter noen
gangers bruk hjelper det ikke, og eggen må
slipes for å for å få frem en ny, kvass egg.
Dette er ikke helt enkelt med et gammeldags bryne eller et lite diamantbryne. Hovedårsaken er at det er vanskelig å finne den
rette slipevinkelen og gjenta slipebevegelsen
likt, tak etter tak. GSS løser dette problemet
ved at det er gradmaler på 20 eller 17 grader
på hver side av diamantbrynet. Malene sitter
i to magnetspor og er lette å snu mellom de
to vinklene. Generelt er 17 grader passe for
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kjøkkenkniver, mens jaktkniven godt kan
ha en kraftigere egg på rundt 20 grader.

DIAMANTBRYNENE SOM FØLGER med
er på hele 30 x 150 mm, noe som gir
stor arbeidsflate og effektiv sliping. De
er lette å ta av og på og festes med to
tapper og solide magnetfester. I standardsettet følger det to bryner med
korning 320 og 600. I tillegg er det et
keramikkbryne som settes i samme vugga
som diamantbrynene. Den store, runde
keramikkstanga med diameter 8 mm kan
dreies slik at tre ulike slipeområder kommer frem: Ett grovkornet, ett finkornet og
ett område med fine riller der spisser på

f.eks. fiskekroker kan brynes. I tillegg er
det to mindre keramikkstenger med diameter på 3 og 5 mm. Disse er beregnet på
sliping av knivblad med serratering.

WORKSHARP HAR I tillegg laget et oppgraderingssett med diamantbryner med
korning 220 og 800 samt lærskive med
slipemiddel. I praktisk bruk står GSS
rimelig stødig og stabilt på sine fire gummiføtter. Vi savner et par skruehull eller
et sted å feste ei skruetvinge, slik at den
kan settes solid fast ved behov. Erfaringen
etter en tids bruk er at det er all grunn til
å kjøpe oppgraderingssettet med en gang
– først da får du et funksjonelt slipesy-

stem. Diamantbrynene med ulik korning
fungerer godt når vi starter med det grove
og så går til finere og finere korning for så
å avslutte med lærskiva og slipemiddel.

blir liggende i ei vugge som vipper litt til
begge sider.

UNDER BRYNING VIL DIAMANTBRYNET følge eggens kur ve og bryne denne delen av
eggen med jevn vinkel. Når vuggen løf tes
ut av holderen, fungerer den som et godt
håndtak og du kan bruke diamantbrynene
der det er behov for det. På diamant og
keramisk slipes kniven med eggen fremover,
mens på lærbrynet holdes eggen bakover
under sliping. Når brynene fylles opp med
jernstøv vaskes de i varmt vann slik at diamantflaten blir ren. Er faringene med GSS
er jevnt over bra. Det er solid bygd, fleksibel
i bruk og kan løse mange slipeoppgaver.
Knivene blir brukbart skar pe, men den siste
graden frem til barberblad har jeg ikke fått
til. Dette er muligvis en treningssak.

ER KNIVEN SVÆRT sløv, tar jobben tid
og vår konklusjon er at GSS i praksis er
best egnet på knivegger som ikke er helt
«ødelagte», men som kun trenger en lett
bryning.Vellykket sliping av serraterte
knivblad baserer seg på at serrateringen
har en kurve som passer med en av de tre
keramikkstengene. Dette stemmer ikke
alltid, og sliping av serraterte blad oppleves ikke spesielt enkelt eller effektivt.
Det beste er om keramikkstanga er litt
større enn serrateringen. Er den mindre
vil den slipe mest nede mellom tennene.
Dette hjelper lite da det er tannspissene
på et serratert blad som
gjør skjærejobben og som
trenger slipingen mest.
WORK SHARP GUIDED
Kniver med rett egg slipes
med diamantbrynet fastSHARPENING SYSTEM:
Vekt: Standardsettet ca. 670 gram, oppgraderingssettet
låst. De aller fleste jaktca. 180 gram
kniver har egg som buer
Pris: Brynesystemet koster 669 kroner, oppgraderingssetopp mot knivspissen. For
tet koster 449 kroner
å få jevn vinkel på eggen,
Hvor: Fås kjøpt i sports- og nettbutikker
åpnes låsmekanismen
Markedsføres av: Alterno AS, www.worksharp.no
under brynet slik at det

På hver ende av slipeområdet sitter en
vendbar mal med 20 og 17 graders vinkel.
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+ Effektivt bryne i felten, mange
muligheter og funksjoner

- Kan ikke festes mot underlaget.
Krever øvelse for topp resultat

= Effektivt og mangesidig bryne for
feltbruk
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