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Forord.
Jeg vil gerne starte med at undskylde min brug af det engelske udtryk : "take-down" - de eneste ord der ellers
falder mig ind på dansk er : adskilbar, eller tag-ned… men da jeg tvivler på, at nogen ville vide hvad jeg taler om,
har jeg altså valgt den gængse benævnelse for denne type buer.
Og så til hæftet…
Lige siden jeg som 6 årig på et ferieophold hos min farbror fik stukket en bue i hånden (bygget af Svend
Jørgensen - "kværndrupmageren", der i sin tid lærte at bygge buer af Gregers Ahlefeldt Bille), har jeg ejet og
skudt med bue og pil i talrige og mere eller mindre avancerede udformninger.
I år 2000 traf jeg så det fynske buemagerlaug, hvor jeg mødte virkeligt dygtige buemagere, hvor jeg lærte at
bygge mine egne buer - det brugte jeg nogle år på og fik nogenlunde fornuftige buer ud af.
Med tiden opstod lysten til at bygge en take-down bue af træ og efter nogle ganske katastrofale forsøg, lykkedes
det i 2006 at bygge den første - køn var den ikke, men skyde kunne den da.
Alligevel blev jeg ved - en håndsektion kunne godt blive kønnere, og desuden havde jeg svært ved at få buebenene
til at holde… så jeg begyndte at skæve til de bueben, man kan købe og den kobling, de brugte.
Jeg lavede en del håndsektioner med nogle købe-koblinger, men fandt processen langsommelig og fandt så på at få
fremstillet nogle koblinger selv, som lettede det stykke arbejde betydeligt !
I dag er mine håndsektioner blevet gode at skyde med og betydeligt kønnere at se på !
Med hæftet her vil jeg gerne dele mine erfaringer med, give inspiration til og måske være guide for instinktivbueskytten, der gerne selv vil bygge en håndsektion tilpasset efter egne ønsker og mål.
Man kan følge fremstillingen løbende med kapitlerne eller blot lade sig inspirere.
God fornøjelse
Peter Andersen

P.S.
Det vil være en fordel, hvis man har adgang til et værksted med : båndsav, slibebånd, boremaskine (med
forskellige bor),diverse file, sandpapir (flere finheder) og en del andre småting.

Side 1.

Min første brugbare take-down bue af træ fra 2006.

Den bue jeg skyder med i skrivende stund.

Side 2.

Indeks.
Her finder du en oversigt over hæftets indhold.
Kapitlerne følger nogenlunde rækkefølgen af fremstillingen af en take-down bue.

Side
Forord

1

Indeks

3

Ord og begreber

4

ILF - systemet

5

Limbowplate

7

Design

9

Prøve-håndsektionen

11

Klodsen

15

Planerne

17

Møtrikkerne

18

Skallerne

21

Skruebøs

23

Udskæring

25

Grov finish

29

Prøve-skydning

31

Fin finish

32

Dekoration

33

Lakering

34

Den færdige bue

35

bueskytte - et digt

37

Side 3.

Ord og begreber.
I dette hæfte bruger jeg nogle af de gængse udtryk for buens dele - en del ord kommer fra det engelske sprog.
Ordet

betyder

Bolten

En del af ILF-koblingen på håndsektionen - passer sammen med buebenets kløft.

Bug

Bagsiden af en bue - den side der vender imod skytten under skud.

Bøs

Messingrør der monteres på bolten under plastskiven, og holder kløften på plads.

Centerlinien

Ligger midt imellem højre og venstre side af planerne, og går igennem trykpunktet.

Deflex

At buens trykpunkt ligger mere fremskudt, og giver en større strenghøjde.

Faner

Pilens styrefjer.

ILF

International Limb Fitting - en standard for sammenkobling af håndsektion og bueben.

Justeringsbolt Den bolt der holder limbowpladen fikseret i sideværts justeret position.
Kløften

En del af ILF-koblingen på buebenet - passer sammen med håndsektionens bolt.

Knap

Et lille stykke plastic eller træ som limes på boltens hoved.

Laminater

Tynde stykker træ eller kunststof til sammenlimning.

Limbowplade

Min udgave af ILF-koblingen - den del der monteres på håndsektionen.

Paddehatten

En del af ILF-koblingen på buebenet - passer sammen med håndsektionens kløft.

Pilehylde

Fordybning i håndsektionen hvor pilen hviler når der spændes op, indtil den affyres.

Pinolskrue

Små skruer der på mange håndsektioner bruges til at tillere buen.

Planer

Den skrå flade i top og bund af håndsektionens rygside som limbowpladerne monteres på.

Planskåret

Uskæring af træ der følger træets åreforløb.

Plastskive

Plastic-skive der monteres på bolten under pynteskiven, og beskytter buebenet imod ridser.

Pynteskive

Speciel metalskive der monteres øverst på bolten, og holder buebenet på plads.

Reflex

At buens trykpunkt ligger mere tilbagetrukket, og giver en lavere strenghøjde.

Ryg

Forsiden af en bue - den side der vender væk fra skytten under skud.

Slidsen

En del af ILF-koblingen på håndsektionen - passer sammen med buebenets paddehat.

Spejlskåret

Udskæring af træ der går på tværs af træets åreforløb.

Spine

Pilens stivhed.

Splitfinger

Fingergrebet om streg og pil : en finger griber over og to griber under pilen.

Strenghøjde

Afstanden fra trykpunktet og ud til strengen (målt vinkelret fra strengen)

Stringer

Værktøj til korrekt opspænding af buen - enkel udgave : en snor med en løkke i hver ende.

Take-down

Den gængse benævnelse for en bue der kan skilles ad i flere dele.

Tillere

Finjustering af buebenenes indstilling ved små skævheder i håndsektion eller bueben.

Tillermål

Strenghøjden i top og bund af håndsektionen (vinkelret på strengen)

Trykpunkt

Håndsektionens midtpunkt på bugsiden, i grebet hvor hånden hviler imellem pege- og tommelfinger.

Træklængde

Den længde der passer dig bedst at trække pilen ud til, når du har buen spændt op.

Trækvægt

Den kraft du trækker med, når du har trukket ud til din træklængde.

3-under

Fingergreb om streng og under pil : alle tre fingre griber under pilen.

Side 4.

ILF - Systemet.
ILF er en forkortelse for International Limb Fitting.
Systemet blev udtænkt af Miguel A. Quartino i starten af firserne og patenteret af Earl Hoyt i 1985.
Systemet er dog ikke beskyttet, og bliver idag fremstillet af en lang række fabrikanter af bueudstyr.
Her er et lille udpluk af de mere kendte : Hoyt, SF, W&W, Samick, Mybo, som de mere klassiske fabrikanter af
udstyr til olympiske buer og SKY, Dryad, Morrison og Border, som ud over recurveben, også bygger langbueben og
buer til buejægere og instinktivskytter.
Skitsen herunder forestiller en samlet bue, set fra siden - farverne udgør delene af buen og ILF-koblingen.

Håndsektionen (brun).
På håndsektionen findes ILF koblingen på to plane overflader i toppen og bunden, på buens rygside. Dem kalder
jeg herefter planerne. På hver af planerne findes to dele af ILF-koblingen : bolten (grøn) og slidsen (gul). Bolten
er den skrue, der holder belastningen fra buebenet, når buen spændes og så hjælper den samtidig med at holde
buebenet på plads. Slidsen er en kegleformet fordybning, som primært holder buebenet på rette plads.
Buebenet (grå).
På buebenet består ILF koblingen af to dele : kløften (rød) og paddehatten (blå). Kløften er en udfræsning i
bunden af buebenene, som passer ind over håndsektionens bolt og hjælper med til at holde buebenet på plads.
Paddehatten er en særligt udformet metal "knop", der hjælper med at holde buebenet på plads. Den passer
præcist ind i håndsektionens slidse og har en lille fjederpåvirket kuglelås i bunden, som klikker på plads, når
paddehatten er nået helt ind i slidsens bund.
Samling af ILF-koblingen set ovenfra.

Buebenet

Håndsektionen

Side 5.

Justering.
Der kan være små unøjagtigheder i håndsektion eller bueben, og dem kan man kompensere for ved at finjustere
(tillere) sin bue med to justeringsmuligheder : med bolten, og med slidsen.

Med bolten kan man justere vinklen
(spændingen) på det enkelte bueben en
smule - det gøres ved at måle
strenghøjden på den opstrengede bue i
top og bund (tillermål) af
håndsektionen (vinkelret på strengen)
og sammenligne :
Skyder man med splitfinger, skal
tillermål være nogle få millimeter
lavere i bunden end i toppen.
Skyder man med 3-under, skal tillermål
være lige stor i top og bund.
Det er således muligt at stille på buens
endelige trækvægt - lad være ! Køb
bueben i passende styrke i stedet.

Med slidsen kan man justere buebenene sideværts. Det gøres som oftest med pinolskruer i begge sider af
planerne. Pinolskruerne holder slidsen på plads, og meningen er, at strengen helst skal flugte lige hen over midten
af buebenene og håndsektionens centerlinie - gør de ikke det, må man justere igen.

Side 6.

Limbowplate.
Efterhånden som jeg byggede flere håndsektioner med de små dyre ILF-koblinger, som jeg måtte importere fra
USA, blev jeg træt af både besværet med bestillingen, prisen og det ret omstændige arbejde, der er ved at
sætte dem i en træ-håndsektion. Jeg begyndte at udtænke, hvad der blot skulle være et værktøj til at afprøve
nye håndsektioner med, uden at skulle igennem den besværlige proces med at nedfælde koblingen i planerne.
Resultatet blev en "udvendig" metalplade, der blot skulle spændes oven på håndsektionens planer og tilmed kunne
justeres sideværts, således at jeg kunne kompensere en smule for evt. små skævheder i håndsektionen.
Jeg fik en dygtig smed til at lave mig det første sæt udført i rustfrit stål i 2014, og det viste sig hurtigt, at
pladerne ikke alene blev et godt stykke værktøj, men også en udmærket komponent til en færdig bue.
Førsteudgaven var ret rå i designet, men efter nogle forbedringer lykkedes det at opnå en pænere og mere
funktionel udgave - som svarer til den her beskrevne.
Hvad navnet angår : limbowplate - så er det selvfølgelig en sammenskrivning af limb, bow og plate.
Altså en bueben-bue-plade. (Dertil kommer at udtrykket limbo beskrives som en stilstand imellem himmel og
helvede, hvilket også tiltalte mig, idet en limbowplate gør en håndsektion tungere og dermed mere
"stilstandsagtig" samtidig med, at den udgør grænsen imellem noget roligt og noget uroligt)

Et færdigt sæt - klar til montage !
På side 35. viser jeg billeder af den påmonterede limbowplade.

Side 7.

Jeg har valgt at udgive tegningerne med de præcise millimetermål i dette hæfte (men ikke i korrekt
målestoksforhold). På tegningen er de tre udfræsninger i centerlinien af pladen benævnt X,Y og Z.
X - udgør slidsen i ILF-koblingen.
Y - Er til justeringsbolten, der sørger for fastspænding og sideværts justering.
Z - Er hullet til bolten - som jo også tjener til fastholdelse af limbowpladen.

Side 8.

Design.
At bygge en håndsektion er et stort stykke arbejde, og desuden er godt træ ikke let at finde og for det meste
heller ikke gratis, så det kan godt betale sig at overveje designet grundigt, før man går i gang.
Det hele begynder naturligvis med overvejelser omkring træsort og udseende, men man er også nødt til at tage
højde for om træet kan holde til belastningen ? Om hældningen på buebenene står i mål med længden af
håndsektionen ? Strenghøjde kontra trykpunkt ? Pilehyldens udformning ? - lad os se på det.
Kan træet holde til belastningen ?
En håndsektion skal være stærk - bomstærk, for den er udsat for en stor "vægtstangsbelastning", og derfor kan
det ikke nytte at bygge i f.eks. fyrretræ, men bruge stærke og tunge træsorter som ask, eg og hickory.
Hvis man vil bruge mere eksotiske træsorter, bør man sikre sig at de er mærket FSC (bæredygtigt skovbrug).
Det gør ikke noget at træsorten/håndsektionen er tung, for tyngden hjælper med at absorbere vibrationer !
Lav ikke håndsektionen for spinkel, så knækker den bare til ærgrelse, udgift og fare for dig selv eller andre.
Det svageste punkt på håndsektionen er overgangen imellem pilehylden og trykpunktet.
Da man jo ikke skal "knuge" sin håndsektion, men have et løst greb, kan man overveje at undlade at skære ind, der
hvor "pege- og tommelfinger mødes" når man griber om buen (mere om det på side 28).
Generelt bør du ikke gå under 40 mm. i tykkelsen (bugside til rygside) og ikke under 15 mm i bredden (på sigtevinduet) og til meget kraftige bueben, skal man nok overveje tykkere gods !
Det kan give et vældig flot resultat, at laminere sin håndsektion op af forskelligt farvede laminater, men igen er
man nødt til at tænke styrke ind i designet - lagt forkert kan laminaterne gøre håndsektionen skrøbelig.
Håndsektionens længde og hældningen på planerne ?
En kort håndsektion er lettere at håndtere i terræn og buskads, imens en lang giver en roligere bue.
Den færdige bues trækvægt påvirkes designmæssigt af tre ting ved håndsektionen : håndsektionens længde,
planernes hældning og strenghøjde i forhold til trykpunkt.
Følgende forhold imellem håndsektionens længde og planernes hældning er fundet ved talrige prøveopstillinger
med både recurve- og langbueben, og må alligevel kun anses for at være vejledende :
13"/33 cm = 25° / 15"/38,1 cm = 23° / 17"/43,2 cm = 21° / 19"/48,2 cm = 19° / 21"/53,3 cm = 18°.
Vejledende fordi bueben varierer så meget efter type og fabrikant, at det ikke er muligt at give en præcis formel.
Det betyder i praksis, at hvis du køber et sæt 45-punds bueben og monterer på en håndsektion bygget efter
ovenstående mål, så vil buen højest sandsynligt være en del tungere at trække, end de 45 pund !
Så mit bedste råd er : først at lave dit design, derpå en prøve-håndsektion og sidst at vælge bueben ud fra den !
Strenghøjde i forhold til trykpunkt ?
Det såkaldte "fistmål" - altså afstanden imellem trykpunktet og strengen på den opstrengede bue, har også
indflydelse på den endelige trækvægt - logisk : jo længere du trækker strengen, jo tungere bliver buen at
spænde. Og i designet kan du jo bestemme, hvordan trykpunktet skal ligge i forhold til det sted, hvor buebenene
"går fri" af håndsektionen : reflex = tilbagetrukket, eller deflex = fremskudt.
Reflex giver en lavere strenghøjde og dermed længere acceleration af pilen, men også en mere urolig bue.
Deflex giver en højere strenghøjde og dermed kortere acceleration af pilen, men også en roligere bue.
Husk at regne tykkelsen på limbowpladen med, når du bestemmer dig for graden af reflex/deflex.
Jeg anbefaler deflex og bruger selv et næsten neutralt design på 1 cm deflex, minus limbowpladen - sådan som
tegning 2. viser det på næste side.
pilehylden ?
Pilehylden skal afrundes for at mindske fane-kontakt og helst ikke ligge højere end max. to cm over trykpunktet jo tættere på hånden, des lettere bliver den at "pege" med.
Man bør også overveje, hvor dybt pilehylden skal skæres og herunder tage højde for håndsektionens styrke.
Nogle sigteskytter foretrækker absolut centerskud (dvs. at pilen går præcis igennem centerlinien af af buen),
imens mange instinktivskytter anvender sideskud (dvs. at pilen går lige forbi centerlinien af buen).

Side 9.

Til tegnebordet !
1. Når man har gjort sine overvejelser tager man ternet a4-papir, vinkelmåler og lineal frem og starter med at
afmærke (i målestok 1:2) top, midt, bund, trykpunkt og pilehylde.
2. Derefter tegner man planerne (de skal tegnes mindst 47 mm. lange = længden på limbowpladen + lidt ekstra), i
den valgte vinkel, bagud i forhold til lodret. (se tegning 1. herunder)
3. Når man har de praktiske mål på plads, er der plads til fri kreativitet !
Husk endelig at overveje hvordan du vil have dit greb. (se Tegning 2. herunder)

FSC - Bæredygtigt skovbrug :D

Den valgte håndsektion herover (som er den, du vil følge fremstillingen af i hæftet her), er kort : 34 cm og
vinklerne på planerne er 24°. Næsten neutralt deflex. Grebet er let "pistol-agtigt", men ikke ret dybt.

Side 10.

Prøve-håndsektionen.
Prøve-håndsektionen kan bygges af fyrretræ, som er billigt og let at forarbejde, men næppe stærkt nok til at
bygge færdige håndsektioner af. Skal du afprøve meget kraftige bueben, skal du nok søge efter en anden lidt
stærkere, men nemt tilgængelig og billig træsort. Det kan hurtigt vise sig at have været en god ide at bygge en
eller flere prøve-håndsektioner, før man går i gang med den endelige håndsektion af flere grunde :
-

Du får hurtigt dit design at se og føle i virkeligheden.
Du kan afprøve greb og (hvis du har bueben) trækvægt.
Du kan nå at ændre dit design, før du bruger mere dyrebare træsorter.
Det giver god øvelse i udformning til den rigtige håndsektion.

Rækkefølgen er god sådan her :
1. Det første du skal gøre er at forstørre dit designtegning på en kopimaskine, så den kommer op i naturlig
størrelse - skabelonen klipper du ud.

1.

2.

2. Der laves en klods af et stykke planskåret (for styrken) fyrretræsbjælke (her vist 45 x 95 mm.), der er en
smule længere end skabelonen.

Side 11.

3. Der laves en aftegning efter skabelonen på klodsen, og denne skæres ud med en båndsav.
Husk at gemme skabelonen - den skal bruges senere (se kapitel om udskæring side 25).

3.

4. Grebet udformes nu med båndsav (4a.) og forskellige file (4b.).
Tag denne del med ro og prøv til hen ad vejen - måske gør du opdagelser undervejs i processen, der gør at
designet skal ændres - det kan være stigningen i grebet, eller rundingen...

4a.

4b.

Side 12.

5. Der skæres en flad pilehylde i toppunktet for denne - og ikke ret
dyb.
Den skal kun evt. bruges til at måle trækvægt med, hvis du har
anskaffet/lånt bueben.

5.

6. Planerne slibes flade
på en båndsliber, idet du
sikrer dig, at de er
vinkelrette, så benene
ikke kan vride.

6.

Side 13.

7. Nu er det tid til at montere limbow-pladerne på.
Marker håndsektionens midterlinie på begge planer og benyt limbowpladen til at markere de huller, der skal laves
på midterlinien. Bolthullet skal være 8mm og bores hele vejen igennem håndsektionen, vinkelret på planet. Til slut
monteres et par lange bolte med skiver, bøs og limbowpladen fast med en møtrik på bugsiden og en træskrue med
skive i hullet til justeringsbolten.

7b.

7a.
7c.

8. Nu kan buebenene sættes på håndsektionen, og buen strenges op, evt. med en gammel streng (som du skal
gemme til senere, når du skal afgøre hvilken strenglængde, du skal bruge til den færdige bue).
Trækvægten kan med forsigtighed afprøves ved ens træklængde - men lad være med at afskyde "buen" !

8.

Side 14.

Klodsen.
Før håndsektionen begynder at ligne en håndsektion, skal du lige igennem et par stadier, hvor den altså mere ligner
en klods.
Inde i håndsektionen skal der anbringes en møtrik, hvor du kan montere den 8 mm. bolt i, der skal holde
limbowpladen og buebenet på plads.
Den møtrikløsning, jeg bedst kan lide at bruge, går ud på at skjule møtrikken helt ved hjælp af nogle træskaller,
som limes på efter, at møtrikken er monteret inde i håndsektionen - disse træskaller skal altså ikke bruges til
klodsen i første omgang.
Tegning 1. viser, hvor jeg vælger at lægge træskallerne på min designede håndsektion.
Tegning 2. viser, hvordan jeg beslutter klodsens udformning ud fra design og træskaller.
Tegning 3. viser så den klods, jeg skal have fremstillet for at komme i gang !

Side 15.

Nu er tidspunktet kommet, hvor du skal til at finde dit træ frem - helst en planke tørt, knastfrit, nogenlunde
planskåret træ uden revner, der er stort nok til at rumme din håndsektion og mindst 45 mm. i tykkelsen.
At finde ordentligt træ kan være en krævende opgave, der kan tage længere tid end at bygge håndsektionen !
Jeg har haft held med at besøge møbelsnedkere, små tømrerforretninger og savværker og endelig kan du jo lime
to mindre planker sammen eller bygge klodsen helt op af laminater.
Hvis du undrer dig over rundingen ved grebet, så kommer forklaringen på side 21.
Ligesom med prøvehåndsektionen, kan du vælge at lave en tegning af klodsen, som du forstørrer op på en
kopimaskine og laver en skabelon af og streger op efter på træet.

Til klodsen på denne bue har jeg valgt helt lyst asketræ, som både er stærkt og
pænt, og jeg har fundet et stykke, der hverken er planskåret eller spejlskåret.
Dette kan give nogle flotte åreforløb, selv om jeg normalt foretrækker
planskåret træ.
Når man skærer klodsen ud med båndsaven, skal man huske at skære på
ydersiden af stregen, så man har lidt ekstra at slibe på.

Side 16.

Planerne.
Planerne er de flader på rygsiden af buen, som limbowpladen og dermed buebenene skal "ligge" på.
Det er vigtigt, at disse to flader ikke vrider i forhold til hinanden, for så vil buebenene også gøre det.
Når du sliber planerne op, skal du hele tiden kontrollere slibningen med en vinkel, og denne kontrol skal foregå
således, at du vinkler begge planer op fra samme side - højre eller venstre side er ligemeget, bare denne side er
helt flad og jævn (ellers må du slibe den til allerførst).
Hold klodsen og vinklen op imod lyset, så er det nemt at se om slibningen er vinkelret.
Billedet herunder viser vinklingen af planet under slibningen.

Når du er tilfreds med planet, så skal der ikke ændres på planets vinkler mere !
Der skal dog senere bores huller til møtrik og skruebøs, og størrelsen på planet skal rettes til, men vinklerne
forbliver uændrede !

Side 17.

Møtrikkerne.
Nu skal møtrikkerne lægges ind i håndsektionen, men før du kan bore hullerne, skal de opmærkes.

Først skal der laves en præcis centerlinie på begge planerne.
Det er meget vigtigt at være omhyggelig med denne, da
nøjagtigheden er afgørende for at undgå vrid i buebenene.

Derefter skal planerne markeres op med en
vinkel.
De linier der skal markeres er :
- Bundlinie = 0 mm.
- Bolthul = 74 mm. fra bundlinie.
- Toplinie = 92,5 mm.
(se tegningen på side 8)
Dette gælder for både bundplan og topplan.

Bolthullerne skal markeres op
vinkelret på planerne - disse kalder
jeg vinkelstreger.

Bolthullerne markeres op på
bugsiden ved at forlænge
vinkelstregerne med en vinkel og
så markere centerlinien på
bugsiden også.

Side 18.

Når stregerne er sat, skal der først bores et hul hele vejen igennem klodsen som "styrehul" for bor til henholdsvis
møtrikken og bolten. Bolthullerne (og kun dem) markeres op med en dorn på både ryg- og bugside.
Klodsen spændes op så vinkelstregen er lodret og med et 3 mm. bor
bores et hul efter vinkelstregen (husk at holde boremaskinen helt
lodret !) - dette gøres fra både ryg og bugsiden af klodsen, og hullerne
skal mødes inde i midten af klodsen, således at du nu har et præcist
"styrehul" hele vejen igennem klodsen.

Bugsiden bores nu op med et 16 mm. spadebor, ligeledes
lodret efter vinkelstregen og kun akkurat så dybt at en
rustfri 8 mm. såkaldt højmøtrik (8x24 mm.) kan komme
helt ned i hullet.
Man kan evt. markere dybden af møtrikken på spadeboret
med en spritpen, så man ikke borer dybere end
nødvendigt.

På rygsiden bores styrehullet nu gradvist op med 5, 6½, 7½ og 8 mm. bor, idet man så
undervejs har mulighed for at rette op på eventuelle skævheder med en lille rundfil.
Husk stadig at bore lodret og efter vinkelstregen.

Side 19.

Når hullerne så er boret, skulle det være muligt at skrue en 8mm. bolt i bolthullet på rygsiden (husk en
skærmskive ellers laver du grimme mærker i planet) og fastgøre den i møtrikken, der er nedsænket i hullet på
bugsiden.
Møtrikken skal helst sidde fast, også selv om der ikke er en bolt i og skal derfor limes fast med en stærk tokomponent-lim.
Men før du kommer lim i hullet på bugsiden, skal du sørge for, at der er sat et stykke tape på møtrikkens ene
ende, så der ikke kommer lim ned i den.
Du skal også spænde bolten godt til (huskede du en skærmskive ?), så der heller ikke kan komme lim ind under
møtrikken nedefra.
Klodsen spændes op som vist herunder, og limen fyldes i hullet - en tilspidset tændstik hjælper til med at skubbe
lim ned langs møtrikkens sider (men den må endelig ikke prikke hul i tapen over møtrikken !).

Overskydende lim fjernes og resten får god tid til at størkne.

Side 20.

Skallerne.
Når limen i møtrikhullerne er hærdet, er det blevet tid til at lime de træskaller på, der skal dække hullerne og
danne dele af bugsiden af buen. Først skal bugsiden af klodsen dog klargøres.
Ved at spænde et grovkornet
slibepapir (korn 60) op på en
helt plan flade kan du nu gøre
bugsiden af klodsen klar til at
lime skallerne på.
Undervejs kontrollerer du med
en vinkel, at slibningen ikke
bliver skæv.
Det er under denne proces at
fordelen ved fordybningen ud
for grebet kommer til sin ret.
Det bliver nemmere at slibe.

Når du er tilfreds med slibningen af bugsiden, er turen kommet til de skaller der skal limes på.
Jeg vælger at bruge egetræ til denne opgave, fordi jeg derved senere får muligheden for at farve træet mørkt.
Jeg kan godt lide at have en mørk bugside i sigtevinduet, fordi jeg så finder det nemmere at fokusere på det mål,
jeg skal skyde efter ;)
Der skal laves to skaller, der
ligesom klodsen klargøres til
sammenlimning, ved at slibe dem på
en helt plan flade med groft
sandpapir (korn 60).
Længden skal svare til klodsens
bugsider. Højden skal være så høj,
at man kan skære resten af det
designede profil ud og bredden må
gerne være lidt større end
klodsens.

Side 21.

Når du er tilfreds med slibningen af skallerne også, skal de limes på klodsen.
Jeg benytter en fugtbestandig, hvid, ugiftig snedkerlim og følger denne metode :
1. Alle slibeflader renses for støv og fedt (evt. med klud og acetone).
Overfladen skal være helt tør, før der kan limes.
2. Klodsen og skallerne anbringes med limfladen opad og på disse påføres et tyndt lag lim.
Limen skal hvile i et par minutter, før man presser klodsen og skallerne sammen.
3. Skallerne anbringes på klodsen og spændes (tålmodigt) fast til denne med skruetvinger.
Det er en god ide, at understøtte klodsen med nogle kiler.
4. Overskydende lim tørres af, og du sikrer dig, at opsætningen ikke kan flytte sig.

Det kan være et tålmodighedskrævende arbejde at lime skallerne på, fordi de har en tendens til at glide i limen i
starten. Forlad ikke opsætningen, før du er sikker på, at skallerne er på rette plads og ikke flytter sig under
presset mere.
5. Når limen er hærdet, skal den overskydende del af skallerne skæres ind til klodsens sider, og slibes forsigtigt
ned, så de danner en jævn flade, som du let kan mærke op på, når du skal i gang med udskæringen.

Side 22.

Skruebøs.
Et skruebøs er en indsats, der kan skrues i et forboret hul i træ, og hvori der efterfølgende kan monteres en
gevindskrue. Den type skruebøs jeg anvender, er til en 6 mm. gevindskrue.
Der skal bruges et gevindbøs på hvert af planerne. Det er i skruebøsset, at man fæstner justeringsbolten, som er
med til at holde limbowpladen på plads på planet.
Der skal imidlertid først laves to stykker værktøj til at montere de to skruebøs med : en bøsnøgle og en borelære.
Bøsnøglen.
Dette værktøj er lavet af et stykke bøjet 6 mm. gevindjern, en 6 mm. karrosseriskive og en 6 mm. møtrik og skal
bruges til at montere skruebøsset i planet.

Skruebøsset monteres således
på skruebøsnøglen, og møtrikken
spændes let til.

Borelære.
Dette værktøj består af en træklods med to huller, en 8 mm. skive og en 8 mm. bolt og skal bruges til at bore
hullet til skruebøsset ved at fastgøre borelæren til planet med bolten.
De to huller er på : 8 mm. til bolten - og 9 mm. til skruebøsset.
Afstanden imellem dem skal være præcis 43 mm. - brug evt. limbowpladen til opmærkning.
Jeg vil anbefale at du
afprøver dit værktøj på et
andet stykke (ligegyldigt)
træ først, som du kan bore
et skruebøs i.
Hvis limbowpladen let kan
monteres med 8 og 6 mm.
bolt er værktøjet i orden hvis ikke, må du lave din
borelære om igen !

Side 23.

Når de indledende øvelser er vel overstået, skal der laves huller i planerne.
Borelæren monteres på planet ved hjælp af bolten (husk at bolten ikke må
være for lang) idet du omhyggeligt sikrer dig at hullet (til skruebøsset) er lige
over centerlinien på planet, når du spænder den fast.
Derefter laver du en markering (f.eks. med tape) på dit bor, så du ikke laver
hullet til skruebøsset dybere end nødvendigt.
Håndsektionen fastgøres med planet vandret, kontrolleres og hullet bores
lodret igennem borelæren ned til markeringen på boret.

Når begge huller er boret op, skal skruebøssene monteres med en klat stærk tokomponent lim.
Skruebøsset monteres på skruebøsnøglen. Lidt lim smøres udenpå (pas på
at det ikke kommer indeni) og skruebøsset skrues i hullet.
Med en 10 mm. gaffelnøgle løsnes møtrikken (idet man holder igen på
skruebøsnøglen) og derefter kan skruebøsnøglen let skrues ud af
skruebøsset.
Skiven fjernes, og overskydende lim tørres forsigtigt bort.

Side 24.

Udskæring.
Den første grove tilvirkning udføres primært med båndsav, men slibebånd og fil kommer også i brug.
Jeg har valgt at opdele denne proces i fire dele - en del pr. side.
Første del af udskæringen handler om profilen .

Skabelonen, der blev fremstillet til at udskære prøvehåndsektionen skal
bruges igen nu. Profilen tegnes op med blyant.
Vær omhyggelig med at anbringe skabelonen helt rigtigt.

Profilen skæres nu ud af klodsen med en båndsav,
husk at save lidt udenfor stregerne.
Med en båndsliber (korn 80) slibes derefter forsigtigt
ind til stregen, imens du holder øje med, at slibningen
hele tiden er vinkelret på siderne, ellers bliver profilen
skæv.
De steder hvor båndsliberen ikke kan komme ind, må
du bruge en rundet fil.

Side 25.

Anden del af udskæringen handler om designet på den anden led og planerne.
Du bør gøre dig nogle tanker om, hvordan håndsektionens skal se ud på den anden led.

Tegningen her viser hvordan jeg har valgt at designe denne håndsektion.
Længde, trykpunkt (prikken), pilehylde, planer har fastlagte mål.
Den stiplede linje viser en fordybning på bugsiden i stedet for en gennemskæring
i træet.
Limbowpladen er 30 mm. på det smalleste sted, og derfor er planerne også 30
mm. brede hele vejen - billederne og teksten herunder viser hvordan planerne
mærkes op.
Limbowpladen monteres på
planet, og rundingen tegnes op
med en blyant.

Planet skal være 30 mm. bredt - det er lige 15 mm.
på hver side af centerlinjen, som streges op og
derved, sammen med rundingen, afslører planets
endelige form.

Side 26.

Tredje del handler om sigtevinduet og pilehylden.
På denne håndsektion skærer jeg pilehylden ind til centerlinjen.
Sigtevinduet tegnes op med
blyant og skæres ud samtidig
med planet.

Et par forsigtige snit mere med båndsaven...

Så er du klar til at file
pilehyldens runding ud af
træet.
Pilehylden skal afrundes både
nedad på pilehylden og til siden
i sigtevinduet. De to rundinger
skal have samme toppunkt.
Det vil mindske fanekontakten
mest muligt.

Side 27.

Fjerde del handler om resten.
Her skal du tegne dit design op på håndsektionen med blyant og så gradvist skære det ud.
Husk at skære ud på ydersiden af stregen.

Et plan

Grebet

Fordybningen

Herover : bemærk at udskæringen kun er en fordybning til tommelfingeren.
Det var den del, der var stiplet på tegningen på side 26.
Når du ikke mener, at det længere er forsvarligt at tage mere af med båndsaven, er du færdig med den grove
tilvirkning - husk at det er bedre at tage for lidt af, end for meget !

Side 28.

Grov finish.
Nu er det så blevet tid til at afrunde håndsektionen, så den passer til brugeren og kommer til at tage sig godt ud.
Værktøjet er slibebånd og forskellige slags file og groft sandpapir (korn 120), alt efter tålmodighed og
færdighed, men stadig efter mottoet "hellere for lidt, end for meget". Alle kantede savovergange, alle skarpe
hjørner (undtagen på planerne) og alle mærker efter saven slibes ned og gøres til bløde kurver i stedet.
Der slibes ind til stregerne på planerne, og man kan vælge at slibe planerne lidt
"kegleformede" som vist (lidt overdrevet) på illustrationen, med henblik på runding
af bugsiden (stiplet linie).

Kegleform - kun ved planerne !

Selve planerne skal ikke røres under den grove finish !

Grebet slibes ned, så det giver
brugeren et lækkert greb i
håndsektionen.
Bemærk at fordybningen til
tommeltotten (billedet til venstre)
flader ud imod rygsiden frem for at
være gennemgående. Tanken er, at
man ikke skal knuge om grebet under
skydning, men kun have et løst greb.

Side 29.

Pilehylden markeres op og rundes af. Vær
især opmærksom på, at øverste tommel- og
pegefingerkno ikke "støder på" ved pilehylden.
Er det tilfældet, skal der rundes mere af
pilehylden, eller måske grebet for at give et
rart greb.

Efterhånden som afrundingen af sider (planer - kun på bugside), greb, pilehylde og sigtevindue skrider frem,
kommer man til afrunding af planernes øvre ende, der helst skal give en glidende overgang til resten af kurverne i
håndsektionen.

Den grove finish slutter, når du føler at du nu står med en skydeklar håndsektion, der ligger godt i brugerens hånd
og du har sikret dig, at alle dybe ridser efter sav og fil er slebet væk med groft sandpapir (korn 60).

Side 30.

Prøveskydning.
Sandhedens time er inde, og tidspunktet er kommet, hvor du skal finde ud af, om håndsektionen kan bruges.
Det er nu du skal montere limbowpladerne (se side 35), sætte en læderlap på pilehylden og strenge buen op.
Her kontrollerer du så at benene ikke vrider skævt, før du går videre. Gør de det, kan du forsøge at justere det
væk med limbowpladerne, og hjælper det ikke, er der desværre nok en skævhed, som du må forsøge at finde, evt.
rette op og om ikke andet, så lære af til dit næste forsøg.
Men undlad at fortsætte med prøveskydning, hvis buebenene vrider, det kan de gå i stykker af !

Alt i orden ? - så langt, så godt - nu skal pilene flyve.
Den kommende bruger af buen, skal nu give sig god tid til at skyde til måls med buen.
Det vigtige her er, at du finder ud af om grebet virker behageligt at holde på under skydningen.
Tag en blyant med under skydningen og markér evt. de steder, hvor grebet "gnaver" i hånden.

Når/hvis du finder et sted, hvor grebet "gnaver", skal der slibes lidt mere af det pågældende sted og så
prøveskydes igen. Det bliver du tålmodigt ved med, indtil grebet virkelig er behageligt at holde på under
skydningen. Når det er det, er håndsektionen klar til finpudsning.

Side 31.

Fin finish.
Når du er tilfreds med udformning og fornemmelse af håndsektionen, skal den slibes ned med gradvist finere
sandpapir - tag den med ud i sollyset undervejs, så du opdager, om der skulle være grovere ridser tilbage.
Jeg plejer at slibe af flere gange. Først med korn 120 og derefter nogle gange med korn 240.
Jeg sliber kun en enkelt gang med fint sandpapir på planerne, men det er ikke strengt nødvendigt.
En god fidus er, at "væde" håndsektionen med en godt våd klud, når du har slebet den ned med det fineste
sandpapir. Derved rejser de splinter, der måtte være tilbage, sig op og kan efter tørring, slibes ned med et helt
frisk stykke fint sandpapir.
Jeg bruger ikke ståluld, dels fordi det har en tendens til at efterlade små ståltråde i træet, som ikke er pænt og
dels fordi jeg ofte bruger egetræ, som i kombination med væde og jern kan give uønsket misfarvning.

efter vædning

efter slibning

Når du har vædet og slebet 3-4 gange, skulle næsten alle splinter være borte.
Så er håndsektionen klar til evt. dekoration og lakering.

Side 32.

Dekoration.
En håndsektion må gerne være et helt lille kunstværk at se på. Jeg holder selv meget af at se træets årer skabe
fine mønstre i et udformet stykke træ. Samtidig skal du huske, at hvis buen er til konkurrencebrug i instinktive
klasser, må der ikke være "sigtemærker" i sigtevinduet. Til jagtbrug vil en neutral farve måske være en fordel ?
Som nævnt i kapitlet om skallerne (side 21), har jeg valgt, at disse skal være af egetræ, fordi de kan farves
mørke. Jeg synes, at en mørk bugside gør det lettere at fokusere på målet.
Metoden er enkel - jeg stiller håndsektionen i en lukket beholder sammen med en lille bøtte salmiakspiritus i nogle
dage. Dampene får med tiden egetræet til at antage en mørkere kulør.

Ved start (der er salmiakspiritus i blikdåsen)

Efter 3 dage (ja - det er den samme håndsektion)

Årerne er farvet op (tidligere model).

En anden mulighed er at indfarve sin håndsektion. Den viste håndsektion til højre er først malet med sort
vandfarve, som derefter er gnedet ren med en våd klud. Det efterlader åretegningerne helt tydelige.
Men ellers er det op til dig at dekorere efter evner, smag, funktion og temperament.

Side 33.

Lakering.
Når din håndsektion er god at holde på, fin at skyde med, poleret op og pæn at se på, er det på tide at få
herligheden forseglet med en gang lak, så den også bliver vejrbestandig.
Før du begynder din lakering skal emnet jo være fri for støv og fedt, så husk lige at rense den af.
Dernæst skal du sikre dig, at der ikke kan løbe lak i skruehullerne under lakeringen - det kan gøres med små
stykker tape eller skruer i hullerne.
Jeg vil foreslå at du kommer en bolt i hvert bolthul og hænger håndsektionen op i den ene, for på den måde har du
"håndtag" til at holde fat i håndsektionen, imens den skal lakeres.
Den lak jeg bruger her, er Junckers skibslak, mat.
Når jeg lakerer, bruger jeg en gummihandske og en fin pensel. Igen er metoden åben, men man skal i alle tilfælde
undgå "løbere", og det vil være en fordel med mange tynde lag frem for få tykke.

Det er først når lakken kommer på, at farverne træder frem igen !

Mange tynde lag lak (6-8 lag) giver en god, solid lakering og efterhånden kan håndsektionen også opnå en
refleksagtig virkning, når lyset falder på den - det synes jeg giver den et flot udseende.
Når du har lak nok på, skal det tørre helt op ! Først da, kan du polere lakken med fin ståluld og slutte af med at
gnide den blank i et stykke stof.

Side 34.

Den færdige bue.
Er lakken tør ?
Så er det tid til at få skruet "stumperne" sammen, sat streng, pilehylde og knapper på og komme ud til skiven !
Limbowpladen.
Limbowpladerne monteres som vist på billedet, så de
sidder midt over planerne.
Læs i øvrigt om tillering på side 6.

Buebenene.
Buebenene monteres ved at skubbe paddehatten i slidsen (tryk evt. kuglelåsen lidt ned), og kløften skal ind over
bøsset. Læg mærke til at nogle producenter skriver på buebenene, om det er øverste eller nederste ben.

Strengen.
Gemte du prøvestrengen fra dengang du lavede prøvehåndsektionen ? Hvis ikke må du lave en ny af noget stærkt,
statisk snor, og når du kender den helt rigtige længde, købe eller fremstille en rigtig streng. Det kan være
nødvendigt, at justere strenghøjden efterfølgende, hvis buen slår eller støjer meget. Lav hellere strengen en cm
for lang end en cm for kort - den kan let snoes, så den bliver kortere.

Pilehylden.

En stump læder, pels, eller velcro klippes til og fastgøres på pilehylden
med lim eller dobbeltklæbende gulvtæppetape. Dels for at beskytte
håndsektionen og dels for at mindske støj fra buen.

Knapperne.

Når buen er tilleret og bolten spændt godt til, kan man klistre en lille knap
på boltens hoved. Ud over at det gør buen lidt kønnere at se på, så har det
også et praktisk formål.
Der kan være regler ved turneringer om, at man ikke må kunne justere på
buen - hvorfor bolten skal være blændet af.

Side 35.

Støj.
Der kan være flere årsager til at buen støjer : forkert strenghøjde (justeres - prøv dig frem), for lette pile (prøv
tungere), at strengen har kontakt med buebenene (prøv evt. med dæmpere), at skafter eller faner har kontakt
med håndsektionen (det kan være pilens spine, eller fanernes orientering).
Så skulle der heller ikke være mere !!!

Forude venter mange gode timer med bue og pil i det fri

Den færdige bue…

Senere kan du jo også prøve med andre design og farver !

Side 36.

Bueskytte

Bue, pil og det mål jeg ser
Ikke før, ikke når, kun nu og her
Buen min styrke og tanken min pil
Tilsammen kommer den rette stil
Endnu før pilen slutter sin færd
Føler jeg skuddet, kender dets værd

Byg en take-down bue.
Hæftet til bueskytten der gerne vil bygge sin egen ILF håndsektion.
ILF er en standard, der gør det muligt at kombinere håndsektioner og bueben fra
forskellige fabrikanter til netop buen, som du kan lide at skyde med.
Hvorfor så bygge sin egen håndsektion, når der er så mange at vælge imellem på
markedet ? - fordi du så får en håndsektion, der passer til dine ønsker ved valg af :
-

Greb.
Deflex.
Design, udformning og størrelse.
Farve og træsorter/materialer.

Kort sagt en mere personlig håndsektion, der passer til dine ønsker - og som samtidig
giver adgang til det store udvalg af ILF recurve- og langbueben, der allerede nu
findes på markedet.
Hæftet er tænkt som inspiration og guide til instinktivbueskytten, der kan lide at
bygge i træ og gerne vil "skræddersy" en håndsektion efter sine egne ideer og
samtidig kunne vælge imellem det efterhånden store udvalg af bueben på markedet.
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