
 סמ( 60הוראות הכנה לחרב קצרה )

  .10*45לבנים בגודל . סמן בספוג שני מ1

 סמ לרוחב אחד המלבנים)קו גבול למוט הפיברגלס( 10סמן קו רוחב . 2

 אמצע לאורכו של אותו המלבן )קו הנחת המוט(. סמן קו .3

 

 סמ.8*  4סמלבד מלבן של גזור מה. 4

 סמ  מקצה מוט הפיברגלס והמתן ליבוש.5מגע על הלבד ועל . מרח דבק 5

 סמ מהקצה. 1. קפל את פיסת הבד על קצה המוט ושמור על שארית של 5

 

 

 

  סמ ללא דבק )באזור הידית(. 10. מרח דבק על הבד ועל המוט ושמור על 6

 בוש הדבק.ימתן ליה מלבני הספוג. 2מרח דבק על 

 יברגלס אל הסירטוט במרכז המלבן.דבק את מוט הפה. 7

 דבק את שתי חתיכות הספוג זו לזו, כשהמוט נמצא במרכז.. ה8

 

                                                                                                                                          

       

                                                                         

 

 

 סמ. 40*15. גזור מהסול מלבן 9

 . מרח מעט דבק על הידית ועל קצה הסול והמתן לייבוש.10

 הסול לידית בליפוף. קצה . הדבק את11

. מרח דבק על שארית הסול, לפף את הסול לידית בעוד הדבק רטוב ומייד שחרר את הלפוף. 12

 )כעת צריכה להיות שכבה דקה של דבק משני צידי הסול(. הנח לדבק להתיבש ואז לפף שוב את

 הידית היטב.

 

 

סמ מהמוט בולטים  מהספוג 15

 לצורך ידית
  קצה הפיבר עם הבד בנקודת המפגש 

הדבקת הספוגים 

כשהמוט מודבק 

 במרכז

 דבק

 1ירטוט ש

 2ירטוט ש

 3ירטוט ש

 4ירטוט ש



       מסביב.  חתוךחרב צורה לבחירתך רטט על הארטיק ספוג שיצרת לש. 13

 סמ מהקצה.5 -ו סמ לפחות2של  מאוד לשמור מרחק מהמוט חשוב* 

הספוג. גילוף החרב. באזורים שרוצים לגרום ללהב להראות משונן ניתן לגלף את   -. *אפשרות* 14

 סכין יפנית בזוית ואורך הלהב. מסמנים את גווי הגילוף ועוברים עם

 

 

 . עטוף את הלהב בדקטייפ, חשוב לא ליצור שכבות. 15

 . עטוף את הידית באיזולירבנד או בד לבחירתך.16

 ניספחים

 שימוש בדבק מגע

 בק אחר.בהכנת חרבות חובה לעבוד בדבק מגע ולא שום סוג ד 

 לשהו למריחת הדבק.מומלץ להשתמש בשפכטל או כלי קשיח ושטוח כ 

  למרוח שכבות דקות ואחידות. חשוב לא ליצור שלוליות כיוון שלוקח להן זמן רב להתייבש

 ואזורים אחרים יהיו כבר יבשים מידי...

 !!!בכל פעם שאתם רוצים להדביק שני אובייקטים, צריך  דבק מגע נידבק רק שהוא יבש

דקות  15למרוח את שניהם בדבק ולהמתין עד ששניהם התיבשו. בימים קרים לוקח עד 

 דקות.   5ליבוש, בימים חמים יכול לקחת 

 .לבד הלבד לוקח זמן רב יותר להתיבש, נסו לא להספיג אותו ביותר מידי דבק 

 

 שימוש במוט פיברגלס

  במוט עם כפפה כדי להמנע מחדירת שבבי זכוכית קטנים ומציקים לעור.יש לאחוז 

 .כדי לנסר את המוט רצוי להשתמש במסורית ברזל או דיסק 

 :אורך הנשק משפיע על עובי הפיבר 

 ממ6פיבר  -סמ  60עד 

 ממ8פיבר  -סמ 90עד 

 ממ10פיבר  -סמ 120עד 

 ממ12פיבר   -סמ  200עד 

 

 

 

 

 ציור לדוגמא

 לגלף לפי סירטוט הקו הפנימי


