
Guide skrevet af Nicolai Hiorth

En kastetønde, Et perfekt våben til kromanden som drikker lidt for mange styrkedrikke

Dette er en ide jeg tidligere har bygget i lille udgave. 
Tønder er fede, da de er gode til at lave stemning i 
et by miljø, denne her er mest til kamp, men da 
den er lavet af liggeunderlag, kan du også bruge 
den som køletønde, men så kan du selvfølgeligt 
ikke kaste med den.

Den bygges helt af liggeunderlag, i flere lag.
Start med at tage et stort stykke liggeunderlag. 
Find noget stort og cylinderformet (jeg kan 
anbefale de blå plastik vandtønder man kan bruge 
som regntønder). Bøj liggeunderlaget omkring 
cylinderen og forstærk  samlingen med gaffa tape. 
Herefter skærer du en masse tøndestave ud.
Tøndestave er selve de brædder man laver en 
rigtig tønde af, de skal være lige så lannge som 
tønden er høj og omkring 7 cm. Brede, disse limer 
du fast på det store stykke liggeunderlag med kontaktlim.
Du tager cylinderen ud bagefter at limen er tør og hærdet, 

Bunden og låget laves på samme måde, først en cirkel af 
liggeunderlag, derefter brædder som limes på. Bunden limes og 
gaffa'es solidt fastt. Låget udstyrer du også med et håndtag så 
den er nemmere at åbne og låget kan bruges som skjold.

Nu skal der lægges latex på, først liver du hele skidtet et lag 
latex og lader det tørre. Derefter måles du stof od så der er nok 
til at dække både inder og ydersiden. Mal tønden med latex og 
læg stoffet på mens latexen er våd. Herefter skal tønden have 3 
yderligere lag indfarvet latex, sørg for at det sidste er ret mørkt 
brundt.
For at lave nogle fede træ årer i træet bruger du et ret simpelt 

trick. Du blander nu en brun latex, som er drastisk lysere 
end den sidste du lagde på. Den smører du så på et 
område ad gangen, inden latexen tørrer, kører du en gaffel 
ned langs tøndebåndene og skraber den lysebrune latex 
væk, sørg for at rense gaflen ofte. På denne måde 
blotlægger du den mørkere brune farve der ligger i laget 
under,  og laver dermed ret realistiske træ årer.,


