
Grupputskick

Förvisade häxor

Kapitel 1 i Dwyrainkrönikan



Fartfyllt vildmarkslajv

ar du varit med på tidigare 
Camelotlajv? Då vet du att vi 

ofta tillhandahåller inomhusmiljöer 
där du kan värma dig, socialisera 
och intrigera. Våra lajv har även 
i varierande grad fokuserat på 
diplomati och socialt vinsörplande. 
De Förlorade är inte ett av de lajven.

De Förlorade utspelar sig under tre 
avgörande timmar i landet Dwyrain 
och ämnar ge deltagarna utrymme 
för storslagna hjältedåd. 

De Förlorade är ett episkt sagolajv. 
Intrigerande och karaktärslajvande 
är viktiga element, men det är 
främst ett fartfyllt vildmarkslajv.
Du kan med andra ord förvänta dig 
hemliga möten i facklornas sken, 
skräckinjagande konfrontationer 
med Dwyrains fasor och ädla dåd i 
en tid när agnarna sållas från vetet.

Vi kommer lajva utomhus nattetid, 
så tänk på att klä dig varmt.
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Kläder
H ar du aldrig lajvat tidigare? Är du lite osäker på vilken sorts kläder man bör 

förbereda inför ett lajv som De Förlorade? De följande sidorna ger enkla 
instruktioner för dig som vill sy enkla basplagg.

Tunika
En tunika kan du sy själv ganska enkelt. Välj ett linnetyg eller ett tunnare ylletyg. 

Tänk dig att tunikan är som en väldigt stor T-shirt. Håll armarna rätt ut och be en 
kompis mäta från armbåge till armbåge. Mät sedan från din axel och ner för att få 
fram hur lång du ska göra den (fig. 1). Det är smart att klippa till sidsömmen lite 
runt. Då blir det lättare att sy (fig. 2). Du bör åtminstonde låta den gå nedanför 
rumpan (fig. 3).

Sy ihop sidsömmarna och axelsömmarna (fig. 4). 
Du kan dekorera tunikan med enkla vävda band 
ifall du vill. Kom ihåg att välja enkla naturfärger 
som grått, vitt, svart och beige.

fig. 1

fig. 2

Gör så här.
Inte så här.

Armbåge till armbåge
fig. 3

fig. 4
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Kläder
Du kan göra tunikan längre 
ifall du vill. Du kan också 
sätta i trekantiga kilar för att 
få den vidare (fig. 5).

Under din tunika kan du ha en enkel blus och en enkel långkjol. Klipp till en 
tygremsa att knyta som skärp i midjan (fig. 6).

Du kan också ha en stickad ulltröja under tunikan (fig. 7). Tänk på att tröjan inte 
får se för  modern ut!

fig. 5

fig. 6 fig. 7
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Kläder

Killar kan sy en kortare tunika och ha en tröja och mörka byxor under (fig. 8).
Ett läderband som skärp är fint!

Ett tips för att dölja slutet på ett par byxor 
eller skaftet av ett par omedeltida skor är att 
linda tygremsor kring vaderna (fig. 9).

fig. 9

fig. 8
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Kläder
Byxor

Ett par medeltida byxor kallas hosor och är 
egentligen som ett par långa strumpor. Hosorna tar 
slut uppe på låret och du knyter dem i ett bälte som 
du har under tunikan (fig. 10).

Du kan  ganska enkelt sy linnebyxor 
att ha under din tunika. Gör dem 
stora i midjan och sy en kanal genom 
vilkn du trär en snodd (fig. 11).

fig. 10

fig. 11
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Kläder
Mantel
Den enklaste manteln gör du av ett cirkelformat tygstycke. 

Klipp ett halshål i mitten och en öppning fram. Du kan dekorera din mantel 
med ett enkelt färgat band om du vill. Stäng den med ett metallspänne (finns i 
sybehörsbutiken) eller ett knytband.

fig. 11

6



Kläder
Skor
Skor är kanske det svåraste att fixa i en medeltida kostym. Du kan också sy dem 
själv. Det är lite klurigt och tidskrävande, men ett par justa skor förhöjer verkligen 
den tristaste lajvutstyrsel! En bra bok för dig som vill sy ett par egna dojjor är 
Skoboken (se länk nedan).
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Ibland kan man ha tur och hitta näbbstövlar i secondhand-butiker, vilka oftast är 
strålande lajvskor.

Skoboken
http://www.trekannor.com/pages.asp?PageID=11&MenuID=11



Vapen
wyrain är inte ett våldsamt land. Du reagerar säkerligen precis som de flesta 
med förvåning eller rädsla om du ser någon beväpnad i verkliga livet. På 
samma sätt reagerar de flesta av Dwyrains invånare med samma impulser om 

de möter beväpnade män och kvinnor. Vi kommer av den anledningen inte tillåta 
att vilka roller som helst bär vapen.

Om du vill vara beväpnad kräver vi att du ber om vårt tillstånd. Vi kommer basera 
vårt beslut på vad som passar med din roll. Notera att även om vi inte tillåter din 
roll att bära ett svärd kan du mycket väl få tillstånd att bära ett mindre vapen som 
en dolk eller en kniv.

Vi tillåter endast latexvapen - inga silvertejpvapen. 
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Så här ska det se ut! Inte så här.

Köp latexvapen online
http://www.lajvbutiken.se


