
Graduering af farvede sten – Lektion 3 

Sektion 1 - Vurdering af slibning 

 Oval   markise  rektangel  dråbe  hjerte   rund 

Du kan have en farvet sten med verdens smukkeste farve, men uden den rigtige slibning vil den 

stadig ikke se så godt ud, som den burde. Kunstens i slibning af ædelsten er at få den maksimale 

skønhed ud af stenen. For uden den rigtige slibning kan den fineste ædelsten se kedelig ud. Derfor 

skal vi nu tale om slibning som den næst vigtigste egenskab ved en farvet ædelsten. For uden den 

rigtige slibning vil man ikke kunne få den bedste skønhed og værdi frem i stenen. 

Du kan se nogle af de forskellige typer af slibninger ovenfor. Dem er du sikkert bekendt med, med 

hensyn til form. Men at kunne analysere slibningen til brug for graduering er en anden sag. Til det 

skal vi skabe en metode til at vurdere på, baseret på egenskaber i slibningen. Først skal vi lære om 

delene i ædelstenen. 

Afsnit 2 – Dele af ædelstenen 

Dele af en ædelsten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os først kigge på de forskellige dele af en ædelsten. Hvis du ser på billedet ovenfor, kan du se, 

hvad man kalder de forskellige basale dele af en farvet ædelsten. Der er selvfølgelig mange type 

slibninger på ædelsten, men vi vil holde os til de grundlæggende i dette kursus.  

Først kigger du på stenens skulder. Dette er den ydre del eller kurve, som du kan se ved pilen. Som 

du kan se, vil dråbeslebne sten have to skuldre, ovale vil have fire, og runde har ikke nogen.  

Derefter har vi tavlen. Dette er den store flade top af stenen. Og er faktisk en stor facet, som 

kaldes tavlen.  

Spidsen er ret selvforklarende.  

Rondisten er det område, hvor bunden af stenen møder toppen. Lige som på en diamant, så bør 

rondisten være tyk nok til at beskytte stenen mod, at der ryger skår af, når grapperne sættes på 

plads, men ikke så tyk, at den vejer mere og forhindrer lyset i at passere igennem stenen.  

Facetterne er de reflekterende overflader, der giver sten glans, og som styrer, hvordan lyset går i 

gennem stenen.  

Og køl-linjen er bunden af stenen, lige som på kølen af en båd. Den bør være lige og af en sådan 

størrelse, at den hjælper med at beskytte bunden af stenen mod skår. 

 

 



  

 

Sektion 3 – Symmetrien af slibningen 

Symmetrien i en ædelsten handler om stenens ensartede form og er det vigtigste aspekt af 

slibning. Hvis det er en cirkel, hvor perfekt er denne cirkel? En oval? Hvor perfekt er denne oval? 

Det er meget vigtigt for den visuelle udstråling af stenen, tillige med farvens ensartethed.  

Til vores formål vil vi kigge på fire ædelsten med hensyn til symmetri. Og lad os se, om du kan se 

hvilken af dem, der har lidt problemer. 

Her har vi fire ovale ædelsten. Inden vi går videre, så kig på dem og se, om du kan spotte hvilke, 

der har god symmetri og hvilke der ikke har, udelukkende baseret på dine egne øjne. Du kan 

måske se det ved at kigge, men lad os tage dem én ad gangen og sammenligne med en korrekt 

slibning . 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lad os lave en blå linje rundt om sten nr. 1. Den lilla sten. Bemærk, hvor ensartet linjen matcher 

stenens kontur. Denne sten har en pæn generel symmetri hele vejen rundt. Videre til den næste 

sten... 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at tage den samme blå oval fra den lilla sten, kan vi se, at den orange sten nedenfor har lidt 

problemer. Nogle steder ved skuldrene går ud over den blå linje, og nogle er inden for den blå 

linje. Dette viser, at denne sten har en meget ringe symmetri. Videre til den røde sten. 



 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På næste sten er der flere problemer. Hvor ovalen er ensartet på midten af stenen, så går stenen 

ud over linjen ved skuldrene, med buler på uens steder rundt om den blå linje. Helt sikkert ikke en 

symmetrisk slibning her.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har vi en pænt slebet sten. Faktisk ensartet hele vejen rundt med meget lidt af stenen, der går 

ud over den blå linje. En ret pæn og symmetrisk slibning.  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Lad os kigge på de fire ædelsten igen. Du skulle nu uden videre kunne se manglen på symmetri i de 

to nederste sten. Når man kigger på en farvet ædelstens slibning, bør dette være en af dine første 

vurderinger. Noget som du kan se på og ved ret hurtigt er, om en sten har problemer med 

symmetri.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lad os nu se på 

ædelstenen fra 

siden af. Til 

venstre kan du se 

et par sten med 

nogle egenskaber, 

som du skal være 

på vagt overfor. 

Øverst (#1) har vi 

en sten med en 

meget tyk rondist. 

Dette vil have en 

tendens til at få 

stenen til at veje 

mere, men 

generelt vil det 

reducere stenens 

skønhed, derved at 

lys siver ud af 

stenen. Hvis du 

bemærker området under tavlen (#2) til køl-linjen, så er der en forhøjning i stenen (området er 

markeret med rødt). Størrelsen af den kaldes en bule-faktor og mere vigtigt er det, at denne bule 

giver stenen ekstra vægt, hvilket skyldes, at ædelsten, der sælges efter vægt, giver en stigning i 

prisen og reducerer stenens skønhed.  

Nederst (#3) kan du se en sten, som jeg kalder en pandekage. Den er meget tynd og flad. Nogle 

slibere vil bruge denne type slibning, når de har et stykke usleben sten, som er meget tynd, men 

ønsker at få det bedste ud af den. Med denne flade slibning vil stenen se meget større eller 

tungere ud, end den faktisk er. Og hvis man sætter en sten som denne i en krone-lignende 

indfatning for eksempel, så vil det fremstå, at stenen er større (tungere), end den rent faktisk er, 

da den ser meget større ud oven fra. En anden god begrundelse for at huske på at tjekke en sten 

fra alle vinkler, inden du beslutter at foretage et køb.  

 

 

 



  

Sektion 4 - Polering og Finish 

Den næste 

overvejelse er 

polering. Hvor glat og 

jævn er facetterne? Er 

overfladerne pæne og 

glatte uden ridser 

eller hjulmærker? Lad 

os se på stenen til 

venstre. Det er ikke 

svært at se ridserne 

her. Men hvad er det? 

Og hvilke andre 

problemer kan du se i 

poleringen og 

slibningen af denne 

sten?  

  

I #1 kan du se, at køl-

linjen er lidt skæv. Og 

i #2 kan du se, at 

stenens kulette er 

meget større end 

nødvendigt. Men kig 

også på #3. Kan du de 

streger, der går på 

tværs af overfladen? 

Det er hjulmærker fra 

poleringshjulet. Og 

disse linjer betyder, at 

en eller anden har 

haft meget travlt med 

at polere stenen, for 

disse streger bør ikke 

være på en sten, der 

er poleret korrekt. Lad 



os se på eksempel mere nedenfor.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måske den mest synlige del på denne sten er hjulmærkerne, som det ses ovenfor. Men bemærk at 

de løber i forskellige retninger. Dette er en indikation af, at det virkelig er hjulmærker og ikke 

slitagemærker efter brug. Hver af disse facetter er slebet individuelt på et slibe- og poleringshjul. 

Og som resultat heraf, er hjulets retning forskellig i relation til stenen. Så når du ser disse streger, 

der går i forskellige regninger, kan du være sikker på, at du sidder med en sten, som er blevet 

poleret meget hurtigt. Og denne hast kan forårsage, at sten bliver for varm og får små revner i 

den. Så vær opmærksom, når du finder disse poleringsmærker eller hjulmærker på en sten.  

 

Under normale forhold får de 

fleste ædelsten bittesmå buler 

langs facet sammenføjningerne, 

som du kan se til venstre (dette 

er et ekstremt tilfælde). Det 

skylde stenens blødhed 



(sammenlignet med diamanter) og det faktum, at facet sammenføjninger er de mest udsatte 

områder på stenen. De kan poleres væk af en god sliber. Men nogle gange opstår de i nye sten, 

som ikke er blevet slebet med den rette omhu. Se nedenstående eksempel. 

Bemærk, at peridot’en til venstre ser ud til at være 

en rimeligt pænt slebet sten. Symmetrien er ret 

god, og stenens generelle udseende er pænt.  

Men der er en ukendt faktor, som du ikke ser, 

undtagen ved en grundig undersøgelse. Dette er en 

ny peridot, som aldrig har været brugt. Men 

sliberen har haft travlt, da han færdiggjorde stenen 

og har beskadiget den lidt langs køl-linjen. Lad os 

kigge på det næste billede. 

 

Med en forstørrelse på 10 gange kan man se, hvad 

der ser ud til at være tre linjer med afslebne 

facetsammenføjninger. Det er faktisk kun én linje 

(køllinje), som er slebet af under poleringen eller 

slibningen af stenen. Og på grund af placeringen 

reflekterer den facetterne væk og ser meget værre 

ud end de er. Men da det er en ny sten, er det en 

ret alvorlig slibefejl og bør reducere stenens værdi                

               meget.  

Sektion 5 – Stenens vindue 

Til sidst så lad os kigge på denne peridot, der har 

sine egne problemer. Hvad er det første, som du 

bemærker ved denne sten? Det store vindue. Det 

er den åbne del, hvor man ikke kan se nogen farve. 

Ædelsten bør slibes, så man minimerer denne 

vindueseffekt, fordi, som du kan se her, så 

bekæmper det formålet med den farvede 

ædelsten, at have farve. Et stort vindue vil reducere 

værdien af en sten meget hurtigt.  

Men hvad har vi ellers her? Ridser på tavlen. Denne 

sten har meget store hjulmærker på stenens tavle. 



Og da de alle går i samme retning, er det ret sikker hjulmærker. Fordi hvis det var et slitage-

problem, så ville ridserne givetvis gå i forskellige retninger på tavlen.  

Sektion 6 – Et gradueringssystem til slibning 

Nu hvor du har set de forskellige problemer omkring graduering af slibning, så lad os kigge på 

gradueringssystemet for slibning. Husk på, at dette er udarbejdet som et enkelt system, som du 

kan have i hovedet, ikke på papir. For hvis du begynder at tænke i disse betegnelser, når du ser på 

en ædelsten, så vil du i hovedet foretage en graduering af slibningen uden at skulle lave en masse 

beregninger.  

Bemærk, at ved symmetri er der lagt vægt på, hvor hurtigt du kan se stenens "usymmetri". Og 

dette bør gælde for en 360 graders besigtigelse af stenen. Kig efter, om køl-linjen er lige, ikke for 

lang og ikke for kort for at give stenen et pænt symmetrisk udseende. Du skal sikre dig, at 

rondisten er symmetrisk, lige gyldigt om stenen er rund, firkantet, oval eller lignende. Du skal også 

sikre dig at stenens tavle er parallelt med rondisten. Dette er punkter, som indgår i den generelle 

symmetri i ædelstenen.  

Herefter skal vi kigge på finish eller polering. Igen er det baseret på, hvor hurtigt du kan se nogle af 

poleringsegenskaberne. Skal du forstørre for at se nogen poleringsproblemer? Eller kan du se dem 

uden? Se nedenstående skala og husk på, at niveauet eller gradueringen afhænger af, hvor godt 

og hvor hurtigt du kan se poleringsegenskaberne.  

Og til sidst: Tjek stenens vindue. Har den et stort klart hul, når du kigger igennem den? Du kan 

betragte stenens generelle udseende som værende 100 %, dvs. 100 % af stenens overflade, når 

man ser ned igennem tavlen. Derefter skal du kigge efter, hvor meget af de 100 % er optaget af 

vinduet. Jo mindre, desto bedre. Men hvis vinduet er meget stort, skal du beregne i hovedet, hvor 

meget af denne overflade ser ud til at være i vinduet. Derefter tager du din beslutning. Hele denne 

beslutning om graduering af slibningen bør tage dig omkring 2 min., når du er blevet mere øvet.  

Men det er meget svært at øve sig i, baseret på billeder på Internettet. Så jeg vil opfordre dig til at 

øve, øve og øve dig, hvor som helst og når som helst du får mulighed for at holde en farvet 

ædelsten i din hånd. Nedenfor finder du en definitionsliste over terminologien i graduering af 

slibninger: 

Terminologi for graduering af slibning: 

Symmetri: 

Excellent/Fremragende: Stenen er meget symmetrisk i alle retninger 

Very good/Meget god: Meget, meget små buler i symmetrien 

Good/God:  En lille smule ude af facon 



Fair/Rimelig: Meget ude af facon 

Polering: 

Excellent: Ingen hjulmærker, ingen facetslitager 

Very Good: Ingen hjulmærker, mindre slitage ved 10x forstørrelse 

Good: Hjulmærker eller slitage som kun ses ved forstørrelse 

Fair: Hjulmærker, som kan ses med det blotte øje med lidt slitage 

Poor: Meget synlige hjulmærker og/eller slitage på facetsammenføjning, 

synlig for det blotte øje 

Vindue: 

Ingen Ingen 

Ubetydelig 10-15 % af stenen

Medium 10-15 % af stenen set igennem tavlen

Rimelig 20-30 % af stenen set igennem tavlen

Dårlig 40 % eller mere af stenen set igennem tavlen 

Vigtig bemærkning: Ædelsten bør slibes i nøje tilpassede størrelser. Det vil sige, størrelser der er 

standard i branchen, så som 9 x 7 mm eller 5 x 7 mm, etc. ... Årsagen hertil? Fordi producenter af 

juvel-indfatninger tilpasser deres smykker til disse standard kalibrerede størrelser. Hvis du køber 

ædelsten, som har en anderledes størrelse, vil du skulle få skræddersyet indfatningerne, som vil 

øge omkostningerne til indfatning betydeligt. Så for at være sikker på, at du graduerer slibningen, 

så husk at tjekke milimeter-størrelsen på stenen for at sikre, at den er slebet til en kalibreret 

størrelse.   

Det tager mange år at kunne få det bedste frem i en farvet ædelsten. Men det er en handel værd 

at lære, hvis du overvejer at slibe ædelsten. Nu går vi videre til vurdering af en ædelstens klarhed. 
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