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Stav  
Stave er for fede! ok. det er min personlige mening, men der er ikke mange våben der er så gode at 
parere med som en solid kampstav, der er godt nok ikke meget værd 
mod folk med skjolde men folk der bærer stav har jo oftest noget i 
baghånden ikk? 
Jeg lavede efter denne guide, en guide til helpolstrede spyd, fremgangs 
måden, din stav bør være ca, 5 cm. Kortere end dig selv, ellers bliver 
den svær at styre.

er meget ens, og jeg lavede lidt bedre beskrivelse af stavdelen,  

En stav er meget nem at lave, tag 
en normal tykkelse bambuspind 
(jeg har prøvet med glas og 
kulfiber, men bambus er faktisk 
bedre) med sandpapir eller en 
skarp kniv fjerner du nu "ledene" 
på bambussen så den er glat og 
jævn. Den burde nu passe ind i et tyndt elektriker rør og 
stadigt side fast af sig selv. Det lille elektriker rør (16mm.) 
mases nu ind i et rør nummeret større (20mm.) i diameter. du 
har nu en bambuskerne inden i en dobbeltskal af spændstig 

plastik, den kan give sig uden at brække. Dette er er den eneste måde du kan lave en stav der har 
den rette tykkelse som stadigt kan tåle lidt mishandling. 
Så tager du rør isolering og putter uden om kernen, rør isoleringen bør være af den billige grå type 
uden åbnesystem dvs. ingen limstrips eller "lynlås" sørg for at kernen sidder fast inden i med 
dobbeltklæbende tape yderst i begge ender sætter du 3-4 liggeunderlags cirkler godt fast med gaffa 
tape. nu kan du også stikke med staven uden at flå folks milt ud  

Stav laves helt klart bedst med latex og stof, som gør dem blødere og nemmere at dekorere. man 
kan male årer på latexen eller skære dem ind i rør isoleringen inden man beklæder staven. 
Troldmands- og præstestave udstyres med symboler eller gudetegn af liggeunderlag og latex

Et trick til at kæmpe med stav jeg engang lærte af Jacob Worm ligger i det engelske navn quarter-
staff. 
forestil dig staven delt op i fire lige store dele "quarters" tag så fast på midten med venstre hånd og 
delen over (dvs. halvvejs fra midten mod toppen) med højre. Hvis du nu blot holder den frem foran 
dig med den lange ende nedad, har du et værn der svarer til at stille sig bag et tyndt træ,bliv så ved 
med at parere indtil din modstander laver en åbning hvorefter du hurtigt slår ham med den lange 
ende, gerne over benet eller hans våben arm. 

Vigtigst af alt er at du ikke må bruge en stav som kølle eller baseballbat. den er for hård og kan 
knække hvis du gør det. sørg altid for at en af dine hænder er nær midten for at hindre brud 
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