
Guide skrevet af Nicolai Hiorth

Kampkølle  
Ja så skal der tæves igennem, her er en af mine personlige yndlinge

Mace kalder mange sådan en, alle der har 
spillet Cleric i det gamle D&D kender dem. 
Historisk set har mange brugt dem i mange 
udformninger, den påfører stor knusende 
skade og brækker knogler også igennem blød 
rustning såsom læder eller ringbrynje. 

En mace er fiks da den kan gøre ret blød, og 
kan udformes på utallige måder. 

Den kan laves et- eller to-hånds, selvom den 
er bedst når den går til bæltestedet. 

Start med at fjerne ledene på en bambus så 
den lige passe ind i et elektriker rør.

 Så sætter du rør isolering om elektriker røret, 
det skal dække mellem 1/2 til en 1/3 af røret, 
sørg for at isoleringen stikker et par 
centimeter ud over røret og at du har dækket 
de skarpe kanter på røret med gaffa. 

nu skærer du 5, 6 eller 7 helt ens stykker 
ligge underlag ud, de skal ikke være specielt 
store, start med at lave en pap skabelon, så de 
bliver lige og ens. så kan du også se om de er 
for store. 

Når du har skåret dem alle ud sætter du dem 
fast på rør isoleringen med kontaktlim, tjek 
at de sidder lige!!



Guide skrevet af Nicolai Hiorth

 Nu Smører du latex på hele våbenet, og lader 
det tørre, imens kan du måle et stykke stof 
ud der er lidt bredere en "pladerne" på 
macen, det skal være så langt at det kan gå 
hele vejen rundt inklusive turen ind i alle 
hulrummene. 

 Så smøre du hovedet på køllen ind i latex 
igen og sætter stoffet på en plade ad gangen, 
sørg for at det sidder godt fast i 
mellemrummene 

mens latexen tørre trykker du over det hele 
indtil du er sikker på at stoffet sidder 
ordentligt fast, bagefter trykker du stoffet 
sammen i evt. udskæringer du har lavet 
(billedet til højre) 

Så klipper du det overskydende stof væk, husk at hullet i rør 
isoleringen også skal dækkes. 
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Så dækker du resten af din mace med stof, her 
er den helt rund, medmindre du har valg at 
lave det som et træskaft på samme måde som 
du laver et latex spyd eller stav. 

Det burde være ret nemt. 

Så dækker du det hele med farvet latex metal 
til pladerne, metal eller brun til skaftet. 

dæk til sidst delen der ikke er polstret, med 
læder, laker til sidst våbenet med klar autolak 
så den ikke klæber og bliver snavset 

  

Husk at hvis det går helt galt for dig, kan du 
også købe din mace af en af Gnomerne her i 
værkstedet for 400 kr. 
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