HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH

Lav dit eget normannerskjold
Kampene i rollespillet foregår med bløde rollespilsvåben, der gør, at man rent faktisk
kan slå på hinanden uden, at det gør ondt. Det er rart at have et skjold at gemme sig
bag, når kampen er i gang. Der er to krav til et rollespilsskjold; for det første skal det
kunne holde til slag. For det andet skal det være polstret tilstrækkeligt på kanterne, så
det ikke ødelægger de andre våben.

Materialer
•

1 birkefinerplade 100 x 70 x 0,3 cm

•

1 fyrretræsbræt 24 x 7 x 0,3 cm.

•

3 m selvklæbende rørisolering (valgfri tykkelse)

•

Skruer: 4 stk. 60 mm. 6 stk. 10 mm m. skruehoved bredere end 4 mm.

•

6 stk. spændeskiver (enkroner kan også bruges)

•

Gaffatape

•

Læder eller kraftig stof 30x15 cm.

•

Maling til bemaling af skjold

Værktøj
•

Sav

•

Rasp – sandpapir

•

Skruetrækker

•

Hobbykniv

Arbejdsgang
A)
•

Begynd med at tegne skjoldet
op på finerpladen.

•

Tegn to stykker med målene
15x3 cm. i højre hjørne
forneden på finerpladen.

•

Tegn grebet op på
fyrretræsbrættet.

•

Sav de fire dele ud.

•

Brug rasp og sandpapir til
grebet så det er rart at gribe
om. Skjoldets kant og de to små
stykker slibes med sandpapir.
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HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH
B)
•

Sæt grebet på skjoldpladen som
vist på tegning 1 og 2.

•

Skru den fast med de 4 stk. 60
mm. skruer som på tegning 1.

•

Nu skal bæreremmen sættes
på. Læg læder/stof stykket på
skjoldpladen så der er 17 cm.
fra ende til ende. Se tegning 2
og 3.

•

Sæt de to små træstykker på så
de dækker over hver ende,
foroven og forneden.

•

Skru dem på med de 6 stk. 10
mm. skruer. Brug
spændeskiverne imellem
skruehoved og træstykke.

•

Vær opmærksom på, at
skruerne ikke går igennem
skjoldpladen. Ellers tag en fil og
fil dem ned til pladen.

C)
•

Polstr skjoldkanten, så man ikke
slår sig på den.

•

Læg rørisoleringen op omkring
kanten. Selvom den er
selvklæbende, kan det være
nødvendigt at sætte gaffatape
på; især ved samlingerne.

•

Hele kanten af skjoldet skal nu
have gaffatape.

•

Tag stykker af gaffatape og
spænd det fra den ene
skjoldside henover isoleringen
og om på den anden side af
skjoldet, så kanten bliver mere
slidstærk.

•

Sørg for at gaffa-stykkerne
overlapper hinanden, så
rørisolering ikke er synlig.

Nu har du et skjold at værne dig bag. Mal dit motiv på det med almindelig maling.
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