
Danseskjold pyntet med fjer 
Til foropgaven skal fremsendte træskive og 
centerstykker af læder bruges. 
Til hvert kobbel skal der købes fjer, tråd 
og snøre. Desuden skal der bruges lidt lim, 
maling og pensler. Nedenstående beskrivelse er 
vejledende og ikke pointgivende.

Point gives for helhedsindtryk, farvesammen-
sætning, håndværk og påmalet dekoration.

Træskiven som 
tilsendes er tilskåret 
på forhånd med 
huller til fjer, og 
med markering af 
hvilke huller der er 
sammenhængende.

På skjoldet skal der bindes 
3 cirkler af fjer. For alle 3 
cirkler skal fjerene skæres til.

Første cirkel 
med 40 fjer 
er den yderste.

Put lim på alle snore og 
langs kanten af fjer enden.

Dernæst bindes 2. cirkel på.

Så bindes 3. cirkel på.

På det store 
centerstykke  
af læder, limes 
fjer på langs kanten.

På et lille center-
stykke af læder 
påmales stamme og kobbel-
navn, samt kobbeldyr.

Skjoldet samles 
med 4 stykker 
snøre igennem de 
to centerstykker 
og træskiven.

Foropgave:



Materialeliste:
Til hver kobbel får I tilsendt:
- Vejledning
- 30 cm træskive med huller
- 2 centerskiver med huller

I skal skaffe
- Fjer. Der kan maksimalt 
 være 90 fjer på hver skive. 
 Fjer skal være 20 cm lange
- Tråd til at binde fjer med.
- Læder- eller anden snørre 
 til centerstykker.
- Lim - udendørs trælim er godt
- Maling og pensler til at 
 dekorerer det mindste centerstykke.

Point
Point gives for helhedsindtryk, farvesammensætning, håndværk og påmalet dekoration.

Materialer fremsendes medio februar måned, send adresse og antal kobler I har til 
kompas@knob.dk SENEST 1. FEBRUAR 2018.

Årets foropgave er lavet, så den kan indgå som dekoration i fremtidige turneringer. 
Vi fra Kong Valdemars Trop håber I alle synes at det er en god ide. 
Det er naturligvis frivilligt om man vil lade foropgaven tilgå turneringen 
eller om man synes den skal med hjem.

Bedste hilsner
Morten Batting - 26470476


