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Billige buer  

 Jeg har en svaghed for buer, indrømmet. 
 De kan forvandle den største kujon til en bister modstander. Fjender der stikker af,  
 behøver man ikke længere at forfølge, men bare skyde dem i ryggen. Hvem kan med 
 god samvittighed spille elver, uden en bue af en art. 
 historisk set har buer altid været enormt effektive (specielt i større slag), især  
 englænderne blev berømte for deres brug af langbueskytter imod Frankrig. En rigtig  
 lækker detalje er, at de er et billigt våben at udstyre bønder med, da de ikke behøver  
 rustning eller dyre sværd, bare en masse pile. 
 Du kan købe flotte buer både i butikker eller hos buegnomen. Jeg vil her vise dig,  
 hvordan du kan lave en bue for omkring 50 kroner, der trækker 16-19 pund (maximalt  
 tilladte er 25 pund i det meste af norden). 
 

 Du skal starte med at tage en bambusstang på en meter, du filer eller 
 skærer nu   
 alle ledene af så den lige kan komme ind i et elektrikerrør med en indre  
 diameter 
 på 16mm. det putter du så ind i et elektrikerrør på 20mm.  

 Her kan du se de to tykkelser rør, øverst hver for sig, 
nedenunder stukket ind i hinanden. (Det øverste er en 
nedstryger, god til at save bambus og glasfiber over med) 
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 Enderne af rørene stoppes med gaffatape, 
 så de ikke glider ud igen 

 

Nu skal du have et håndtag på så buen bliver rar at holde  
 på.Det laver du nemt med en firkant af et liggeunderlag,   
 som dubare gaffataper fast. Sørg nu for at ramme på 
 midten af buen.
  

 
   
 

 Hvis du sætter buestrengen fast ved at save en rille i rørene, kan du risikere  
 en skarpkant, der enten flækker røret eller skærer buestrengen over, derfor  
 kan du istedet, tage almindeligt A4 papir og folde det på langs, indtil du har et 
 meget smalt stykke, det deler du i to, det burde passe med at du så har til 
 begge ender af buen.. den gaffataper du også bare fast rundt om røret.

 

 

 

 Nu skal buen pyntes, du kan gøre det med læder, snor eller skind.  
 Jeg har her valgt noget blødt sort stof, jeg laver et aflangt stykke,  
 som jeg latexer sammen omkring buen

. 

 
 for at stoffet skal sidde fast og se lidt pænere ud, vikler jeg nu 
 noget grønt silkebånd, fra søstrene grene, omkring buen. Her 
 kan du også bruge almindelig snor eller læder. 
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 Her er den den med vikling, sørg for at det bliver stramt og brug nogle gode knuder da det nemt  
 kan gå op,
  
 

 Håndtaget skal være solidt og rart at holde på, så jeg klasker lidt 
 latex på stoffet og skærer en firkant skind ud, skindet får latex 
 på den ru side. Når begge latex områder er halvtørre vikler jeg 
 det på. Det er samme metode jeg bruger til alle mine håndtag,  
 på sværd, økser og køller. 

 

 Her er 
 håndtaget efter det er latexlimet på 

 
 

 
 
 For at det skal sidde helt fast, vikler jeg det stramt med vokset 
 hørtråd, som er meget stærkt. Det giver nogle buler i håndtaget 
 som også er gode at holde fast i. 
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 Her nederst er buens håndtag færdigt.
 
 

 
(Billedet mangler kommer snart) En buestreng kan laves af sejlgarn, du ligger snoren dobbelt og måler den 
op, den skal ca. være 120cm. lang. du binder et øje i hver ende, så den gerne skulle blive ca. 5-10 cm. 
kortere end buen. Spænd nu buen op så godt det er muligt, smør latex på sejlgarnet og lad det tørre. 
Herefter kan du justere længden på strengen ved at strenge den af og snurre strengen rundt til den er kort 
nok, herefter latexes den igen og får lov til at tørre. Latexen gør at strengen ikke vikler sig alt for meget ud 
igen. Du kan også bare købe en streng i en jagtforretning, bare du ikke bruger nylontråd som er meget 
dårligt til buer. 

Vigtigt om denne bue! 
Denne bue er meget billig at fremstille alligevel er den stærk, det er fordi at en bambus 
egentligt ikke kan lide at bøje sig, derfor er det vigtigt at du husker, at du ikke må trække den forlang, da 
pinden så vil knække og røret hurtigt vil følge efter med et brag. Den bør ikke trækkes mere end 20-30 cm. 
En anden vigtig ting er at træbuer ... som den her næsten kan kaldes, ikke kan tåle at være spændt op i lang 
tid ligesom en glasfiberbue. Når du ikke bruger den, bør du strenge den af så den kan "slappe af". 
Ligegyldigt hvad du gør vil den tage lidt form efter første gangs brug og vil altid være buet i den retning, det 
gør intet andet end den trækker et par pund mindre. god fornøjelse 

Credits, selvom jeg længe har kendt denne metode, har jeg været for doven til at ligge guiden op, adskillige 
folk har været så søde at sende anvisninger til at lave samme slags bue, og jeg ville gerne give dem den 
kredit de fortjener men jeg kan ikke finde alle de gamle email. derfor må jeg nøjes med at nævne: 

Mark Torbensen (som lærte mig at lave buen)
Casper Thomsen (sendte opskriften "en nem bue") 
Michael Frølich
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