Checklista vid inköp av pikar
Lita inte på vad försäljarna i butiken påstår.
De vill ju sälja det som de tjänar mest på eller har mest av i lager!
Kontrollera att …
1. … handtagen (det nedersta om det finns flera) har stora gummiplattor, minst ca 7
cm i diameter, över och under handen.
Du kan då hejda snubbel från att bli fall.
Fallskyddsfunktion är mycket viktig!
2. … du kan ta ett stabilt grepp om båda pikarna när de är ihopsatta.
Endast en är för lätt vid pikning, och du kan då pika med dem ihop och slipper dela
och sätta ihop igen varje gång du skall pika.
3. … du kan koppla ihop och isär pikarna utan släppa handtagen.
Krångliga ihopkopplingar är irriterande och du kan lätt tappa pikarna eller åka omkull
när du grejar med kopplingen.
4. … båda pikarna har samma vikt och form.
Annars får du en irriterande obalans vid stakning.
5. … spetsarna inte är tjockare än själva rören.
I annat fall fastnar de lätt om du slår igenom isen och kan böjas eller gå av.
6. … pikar finns i längder på varje 5 cm från 115 till 175 cm (13 längder).
Annars är risken stor att du får fel längd.
7. … det inte sitter remmar på handtagen.
Experterna varnar för att använda remmar på grund av skaderisken.
8. … piken har en färg som syns bra.
Spetsarna är mycket vassa, och varningsfärg uppfattas lättare av medåkare.
9. … båda pikarna flyter liggande, även isärkopplade.
Pikar som flyter stående blir ofta kvar i en plurrvak eftersom man inte kan få tag i
dem med hjälp av linan.
10. …spetsskydden är dubbade.
Om du måste använda pikspetsarna mot marken vid halkiga promenader blir de lätt
slöa även om de är härdade.
11. …att det inte sitter ett vasst plastbeslag under handtaget eftersom det kan snitta
upp din handske och hand.

