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Spyd  
Spydet er et virkeligt godt våben hvis man har en makker med skjold eller for den sags 
skyld, en skjold mur, at gemme sig bag. Stort set alle kulturer har brugt spyd, da de er 
billige og effektive. Så vidt jeg ved er der ingen danske LARP foreninger der tillader 
kastespyd, så dem holder vi os fra. 
Spyd kan være meget forskellige i længden, men tjek altid de lokale regler der hvor du 
spiller før du køber ind, visse steder må et spyd kun være 160 cm. langt. 
Våben har ændret ig en del siden den første guide jeg skrev, men det gælder stadigt at 
kernen i dit spyd skal være solid, men samtidigt gerne kunne give sig lidt så den ikke slår 
så hårdt. 

I stedet for at lave et standard spyd, som de fleste kan lave, vil jeg vise et mere effektivt 
spyd, hvis skaftet er lavet som en kampstav kan du jo også slå med den og lige pludseligt 
er du meget mere farligt tro mig. 

 Du starter med en kerne af en bambus stang på 
ca. 150cm. den skærer/filer du ledene af på, så 
den passer ind i et elektriker rør med en 
diameter på 16mm. dette rør skubbes ind i et 
20mm rør. nu har du en kerne der er bøjelig og 
stærk 
Ud over denne kerne lægger du rørisolering, 
som du gaffataper i samlingen (efter stor 
sandsynlighed er din isolering to stykker på 
1m. gem resten, den kan bruges til 
maces eller flails).  I den ende hvor der ikke 
skal være en spydspids, laver du tre cirkler af 
liggeunderlag og taper solidt fast.

 Nu kan du pynte din stav ved at 
lave træårer og knaster i 
isoleringen med en loddekolbe. 
Men husk at gøre det udendørs 
eller under en meget solid 
udsugning, da røgen er sindsygt 
slem og meget giftig.
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 Et spyd skal jo have en spids (den 
farlige ende :-) ) Her har jeg lavet en 
skabelon og skåret fire stykker ud af 
det tykke dobbeltliggeunderlag, 
mindre bliver ikke så godt. De to inderste stykker limer jeg så 
sammen med kontaktlim og skærer huller ud til kernen og lidt 
lufthuller forrest for at gøre spydet blødere, de to sammenlimede 
stykker sættes fat på kernen med gaffa både på langs (over 

lufthullerne) og rundt om bunden af hovedet, (se næste billede)  

 Her er de sidste to stykker liggeunderlag sat uden på de 
inderste med kontakt lim og slebet ligesom i sværdguiden.
 

Nu skal der latex på spyd hovedet, klip to stykker stof ud der 
kan dække en side af spydet. smør spydhovedet ind i et tykt 
lag latex, det skal være så vådt at det ikke drypper men tæt 
på, hurtigt mens latexen er våd ligger du stoffet på, og sørger 
for at der ikke er rynker eller nullermænd på. 

 Latexen burde være våd nok til 
at du kan presse de to stykker 
stof sammen langs "æggen på 
spydet. 
Herefter klipper du det 
overskydende fra med en skarp 
saks en halv centimeter fra 
kanten. Giv så spydhovedet et enkelt lag latex lad det tørre og 
bøj så det overskydende stof ind over sig selv.  

 Spydskaftet ska jo også have latex, dette er den del af guiden du får brug for hvis du bare laver en 
stav. Du har jo lavet mønster i rørisoleringen med en loddekolbe, så nu måler du et langt stykke stof 
op der er lidt længre end skaftet, (det skal bruges til at dække enderne med.) 
Hele staven smøres gavmildt ind i latex, så den er godt våd, du ligger så stoffet på, på lang med 

staven, et par cm. af 
gangen, indtil du er 
nået hele vejen rundt, 
sørg endeligt for at du 
ikke strækker stoffet 
ud, det skal ligge løst 
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uden at krølle. ved samlingen kommer stoffet til at overlappe, så giv lidt latex uden på det første lag 
stof her, og en gang til efter at det er overlappet. 
straks efter, mens latexen stadigt er våd under stoffet, "krammer du staven med hænderne hele vejen 
op og ned, så det overskydende latex der gemmer sig i "træ årerne" kommer ud gennem stoffet, det 
vil sikkert ikke lime stoffet fast endnu, men det vil den når der er tørt og med tiden. Denne del kan 
dog sagtens gøres meget nemmere og pænere med tubegaze.

 Når det hele er tørt, skal det farves, en mørk sølv 
latex på spyd hovedet og evt. metal ringe du har 
sat ned langs skaftet til "forstærkning". og en 
god tyk brun til skaftet. brug en lille svamp på 
spydhovedet så du ikke rammer der hvor der 
skal være "træ". giv ca. 3 lag farvet latex på 

begge områder. (4- hvis du har brugt tubegaze) når den er helt tør giver du den et eller to lag klar 
autospray lak.  tillykke dit spyd er færdigt.
 

Lidt om almindelige spyd, 
ikke alle gider at lave et helpolstret spyd, eller de har ikke brug for den ekstra effektivitet, da de har 
vildt mange der arbejder sammen i en skjoldmur. 
her er det stadigt vigtigt at huske at polstre ned langs skaftet de første 20 cm. under spydhovedet. At 
gøre spydhovedet stabilt så det ikke bøjer uden at det bliver hårdt. 
og at polstre den bagerste ende af spyddet så du ikke rammer nogen der står bag dig med en 
uisoleret rundstok.

Husk at hvis det går helt galt for dig, kan du også købe dit spyd af Gnomen for 
450kr.

 spidsen laves så den ikke går særligt langt frem, dette vil du forstå 
første gang nogen standser din charge ved at sætte et spyd i maven 

på dig-DU FLYTTER DIG FØR SPYDET tro mig (se goblinen oven over- 
...ja han hænger i luften på et spyd!) 
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