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krigs Plejl  
Morgenstjerne, plejlen, flailen. kært barn, - mange navne. et våben der er så effektiv og ødelæggende, at da 
det kom frem i den sene middelalder, var der adskillige præster og 
biskopper der forsøgte at få det bandlyst sammen med armbrøsten. De troede simpelthen ikke at gud kunne 
være ansvarlig for en sådan uhyrlighed, Lucifer derimod måtte have skylden. 
Alligevel blev morgenstjerne kendt og frygtet, en stærk bonde kunne pludseligt lave en ridder til puré hvis 
han fik fat i våbnet, høst-plejle som faktisk bare er en lang stang forbundet med en kort tung stang via et 
bøje-led, blev også brugt meget af bondesoldater (bemærk! meget få 
LARP foreninger tillader andre kædevåben en den "almindelige" 
morgenstjerne). 

På trods af morgenstjernens dyder skal man dog huske på at den ikke er 
meget værd uden et skjold 
Den almindelige morgenstjerne har en kæde på maksimum, 30 cm. og en 
total længde (hoved+kæde+håndtag) på samme længde som fra dit 
bæltested til jorden. Grunden til kædens længde er at den ikke må kunne 
nå rundt om folks hals og kvæle dem, selv om en lidt 

længere kæde ville være eminent til at afvæbne modstandere 
kæden laves som de guirlander du lavede som lille i skolen omkring jul, 
du tager en masse aflange stykker liggeunderlag og sætter den sammen 
med gaffa (eller stof-latex) til ringe den sidste ring til håndtaget laver du 
ikke rund men som et U hvor de to ender går ned langs pinden og forstærkes med masser af gaffa.
  

 Den sidste ring ved hovedet laver du ligesådan, hvis det er muligt uden at gøre det 
grimt, husk at bruge så lidt gaffa på hovedet som muligt da hvert lag gør den meget 
hårdere. 
Hovedet i det hele taget, skal man gøre let og blødt, men helst ikke for stort, da det så 
nemt kommer til at føles som om man kæmper men en ballon i en snor, gør det cirka 
på størrelse med en til to knyttede næver. og frem for alt Det er forbudt at putte vægte 
eller kerne i hovedet!!!!! 
Det er unødvendigt og sindssygt farligt, at bruge kerne i en morgenstjernes hoved og 
mindst lige så sindssygt at bruge rigtige eller plastic kæder i stedet for 
liggeunderlagsguirlander. Du kan til gengæld forstærke kæden ved først at lave en 

guirlande af nylon bånd, som den der bruges i stropperne på rygsække, de kan enten sy eller varme ledene 
sammen, derefter beklæder du ringenes yderside med liggeunderlag og til sidst gaffa eller latex.

 
 
 Hovedet kan laves på mange måder, F.eks. som et kranie dinglende i hår eller en rygrad (latex og stof rundt 
om skumgummi se til venstre), som en kugle (af skumgummi se herover ) eller som et mace 
hoved 
(i liggeunderlag se til højre), flails med mere end et hoved er meget 
svære at styre og bør derfor være 
ekstremt bløde og lette. 
Specielt med morgenstjerner er stof og latex metoden god da våbnene 
bliver blødere og vandtætte (godt med skumgummi) 

Vigtigt! når man slås med morgenstjerner skal man bruge sin fornuft, et 
slag i hovedet, gør idiotisk ondt, så derfor brug hellere små slag med et 
"badminton håndled" en store cirkelsving. når du har lavet dit våben så få 
en makker til at tæve alt hvad han kan igennem på din ryg, mens du stå stille, så kan du mærke hvordan du 
ikke skal slå Auuvh!
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Billeder af et plejl hoved der får latex og stof  
 

Husk at hvis det går helt galt for dig, kan du 
også købe din Morgenstjerne af en af 
Gnomerne her i værkstedet for 450kr
 

plejl af kranie i rygrad

Plejl med næve af  
skumgummi som hoved
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