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Lav dit eget sværd 
 

Kampene i rollespillet foregår med bløde rollespilsvåben, der gør, at man rent faktisk 

kan slå på hinanden uden, at det gør ondt. Det anbefales, at man som voksen laver et 

sværd på egen hånd først. Det tager gerne mellem en halv og en hel time at lave et 

sværd første gang. 

 

Materialer 

• Gaffatape 

• Dobbeltklæbende tape 

• 1 stk. liggeunderlag 

• 10mm. bambusstok 

• Læder eller stof til grebet 

 

Værktøj 

• Sav 

• Skarp hobbykniv 

 

Arbejdsgang 

A)  

• Sav bambus stokken til. 

Sværdet bliver ca. 15 cm. 

længere end bambus stokken. 

• Skær nu sværdklingen ud i 

liggeunderlaget. Brug bambus 

stokken til at måle længden. 

Sværdklingen skal være 10 cm. 

højere end stokken. 

• Lav endnu to sværdklinger af 

underlaget. 

• Læg stokken op på en af 

sværdklingerne, så der er 10 

cm. mellem stokken og spidsen 

af klingen. Streg op omkring 

stokken og skær den opstregede 

strimmel ud. 
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A2) 

• Skær lufthuller i midterstykket 

for at gøre sværdet blødere. Se 

tegning A2. 

• Der skal være plads til 

dobbeltklæbende tape mellem 

lufthullerne og udskæringen til 

stokken.  

 

 

A3) 

• Læg en strimmel af 

dobbeltklæbende tape på 

stokken, hvor klingen skal 

sidde.  

• Sæt dobbeltklæbende tape på 

den ene side af midterstykket. 

Det ikke må dække lufthullerne. 

• Sæt nu midterstykket sammen 

med et af sidestykkerne. 

• Læg bambusstokken ned i 

udskæringen på midterstykket. 

• Sæt dobbeltklæbende tape på 

den anden side af midterstykket 

og sæt det andet sidestykke på.  

 

 

 

 

Nu har du klingen i dens grove form. Nu 

skal der skæres æg på klingen. 

A4) 

• Skær en skrå hældning ned 

langs med klingens sider med 

en meget skarp hobbykniv.  

• Pas på at du ikke skærer ind til 

lufthullerne i midten.  
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Nu skal du i gang med gaffatapen. 

A5) 

• Begynd med smalle stykker tape 

på spidsen og der hvor klingen 

runder. For store stykker er 

svære glatte ud. På de lige sider 

kan der bruges større stykker. 

• Når hele kanten er dækket af 

tape, lægges lange strimler af 

tape ned over klingens flade 

side. Se den sidste tegning i A5. 

 

Nu skal du lave stykket mellem greb og 

klinge (hjalten). 

 

 

B)  

• Skære den første skabelon ud i 

liggeunderlaget og kopier så den 

fire gange. Sæt to og to 

sammen med dobbeltklæbende 

tape. Nu har du to tykke og et 

smalt stykke liggeunderlag. 

• Tag et af de tykke stykker og 

sæt et stykke dobbelt klæbende 

ovenpå det dér, hvor det skal 

sættes op imod klingen som vist 

nederst i tegning B. 

• Gør det samme med det andet 

tykke stykke.  

 

 

B1)  

• Del det smalle stykke liggeunderlag i to. 

• Tag stokken og læg ovenpå stykket, streg op omkring den og skær strimlen ud 

så du har to stykker. 

• Sæt dobbeltklæbende tape på stykkerne og sæt dem på et af de tykke stykker, 

så der er plads til stokken.  

• Sæt nu et stykke dobbeltklæbende på stokken dér, hvor hjalten ender med at 

sidde. 

B2)  

• Sæt nu stykket på stokken og læg dobbeltklæbende tape på, så du kan sætte 

det andet tykke stykke på.  

• Læg gaffa tapen på hjalten og op på klingen for at holde det bedre sammen. 

• Brug igen smalle stykker tape. Nu er du færdig med hjalten 
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Nu skal grebet laves. 

C)  

• Start med at skære en strimmel liggeunderlag, som skråner i den ene ende, se 

tegning C.  

• Sæt dobbelt klæbende tape på stokken, hvor grebet skal sidde. 

• Tag strimlen fra liggeunderlaget og sno rundt om stokken. Det skal sidde tæt. 

• Sæt strimler af gaffa tape på for at fastholde det og afslut to cm. fra stokkens 

ende. 

• Skær den resterende strimmel af liggeunderlag væk, så to cm. af stokken kan 

ses. 

• Beklædning af greb med enten læder eller stof laves til sidst. 

 

Nu skal sværdknappen (pommelen) laves. Pommelen laves næsten på samme måde 

som hjalten. 

D)  

• Skær den første skabelon ud i liggeunderlaget og kopier så den fire gange. Sæt 

to og to sammen med dobbeltklæbende tape. Nu har du to tykke og et smalt 

stykke liggeunderlag. Det smalle stykke skal bruges til midten. 

• Læg stokken på midten af stykket og streg op.  

• Skær stykket ud og sæt det sammen med et af de tykke stykker. 

• Sæt dobbeltklæbende på stokken dér hvor pommelen skal være. 

• Sæt stykket på stokken 

• Læg dobbeltklæbende tape på og sæt det andet tykke stykke på.  

• Beklæd pommelen og videre op på grebet med smalle stykker af gaffa tape for 

at holde det bedre sammen. 

 

Den sidste hånd på værket. 

E)  

• Beklæd grebet ved at sno rundt med stykker af stof/læder. 

• Brug derefter noget snor til at fæstne det med. 

• Stram det godt, så holder det bedre og giver en god effekt. 


