
Guide skrevet af Nicolai Hiorth

Forfatter Gnomen Dato Tors Okt 13, 2005 1:44 am

Beskrivelse Et godt våben til de stærkere roller og selvfølgeligt til smedene

Kategori Våben Type Udstyrs Guide 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Hammer  

Nåh?! skulle vi ikke lave en hammer?. De er gode til mange ting, smede og krigere kan bruge dem, 
de er fede til præster og paladiner. De kan laves i mange design, her har jeg valgt at vise en let 
krigshammer.

 Du laver en hammer meget som en 
økse, jeg har her ikke brugt et "flag" som 
jeg ellers plejer, det kan ellers varmt 
anbefales, men hammeren har virkeligt 
godt så hvis du gør som her burde din 
også holde til meget mishandling.

Du skal bruge en glasfiberstang på 8 
eller 10mm. og fire ens stykker 
hammerhoved, plus to ekstra stykker til 
selve slå fladen på hammeren. her kan 
du se glasfiber kernen både med 

polstring og uden, plus indmaden til et par hammere. den midterste er sådan de to "inderste" skal se 
ud, med luftriller for at gøre hammeren blød. de to andre er bare for at vise inden luftrillerne.

De to "yderste" på hammeren skal være helt uden huller, hverken foran, eller der hvor kernen skal 
sættes i. 

 Her kan du se et par hamre, jeg har taget en lang 
firkant liggeunderlag og gaffatapet blødt omkring 
kernen. det gør den både mere rar at blive ramt af og 
får hovedet til at sidde bedre fast, på den bredere 
kerne. 
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Her har jeg så limet de to yderste lag på, som 
skjuler indmaden i hammerhovedet. Så tager jeg 
to rektangler og limer dem yderst på hovedet så 
den i alt bliver 6 lag tykt, det gør den endnu 
blødere og gør det nemmere at lave hovedet 
rundt, det ser fedt ud.

Så skærer du detaljer i dyret, her kan du lave 
runer og gudesymboler efter behov

 

 

Her kan du se hovedet fra "slå-fladen" jo brede hoved jo større 
område bliver slaget delt ud på og dermed føles det blødere. 

 

Så ligger du latex på hele hammeren også skaftet, og lader det 
tørre. Det er vigtigt når du har brugt så meget gaffa på skaftet. 
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Hammeren set oppefra 

 

En ekstra detalje er et lille "øje" så den kan 
hænge i en strop eller i bæltet.

Tilsidst ligger du latex og stof på som du 
også kan se i de andre våben guider hvordan 
man gør. God fornøjelse
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