
 
 

 

 

 

 

 

 

Een vast onderdeel van een harnas waren de arm & 
beenbescherming om te beschermen tegen zwaarden of 
pijlen. Armbeschermers waren vaak van metaal of van leer 
wanneer je moest kunnen bewegen (bijvoorbeeld bij 
boogschutters).  Binnen LARP is het natuurlijk een mooi 
detail van je kostuum.   Je hebt armbescherming in alle 
vormen en maten, de een nog mooier dan de ander.  In 
deze handleiding wordt uitgelegd hoe je zelf een basis kunt 
maken en deze verder mooier kunt maken.  
 
Let op: Je gaat werken met heel heet water en met scherpe 
messen!  Doe dit daarom samen met je vader of moeder of vraag minimaal toestemming. Snij altijd 
met de scherpe kant van je af! Nooit naar jezelf toe. 
 

Wat heb je nodig: 
 Een lap Leer: minimaal 5mm dik.  

o Als je zelf wilt verven, neem dan plantaardig gelooid leer.  Hierin blijft 
verf & reliëf beter zitten.  

o Ga je alleen voor het vormen en een figuur? Dan is chemisch gelooid 
leer voldoende.  

 Een scherp mes (bv een stanleymesje) 
 Plankje om op te snijden 
 Een revolvertang (gaatjesmaker) 
 Holnieten  
 Leeg papier + papier met hierop een print van het patroon dat je wilt gaan 

gebruiken.  
 Leer draad of sluitingen om de armbescherming dicht te kunnen doen.  
 Stift/zilveren pen 
 Teil  
 Een lege fles of rond voorwerp (2x) wat een beetje overeenkomt met de maat van de arm 
 Touw 

 

Wij gaan uit van chemisch gelooid leer (dit hoef je dus niet meer te verven) en gaan wij geen 

symbolen in toevoegen, maar alles uitsnijden.  Je kunt het natuurlijk altijd van dunner leer maken, 

maar houdt er dan rekening mee dat het niet mogelijk is om extra figuren aan te brengen.   

Armbescherming 

Figuur 1: Dit is een 
holniet 

https://www.melvin-hamilton.nl/blog/plantaardig-gelooid-leer/
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1. Maak een mal van papier over hoe 

groot je armbescherming moet gaan 

worden.  Houdt er rekening mee dat je 

altijd meerdere lagen kleding onder je 

bescherming aan hebt. Dus neem een 

paar centimeter extra mee.  Bedenk 

ook dat het helemaal niet erg is als de 

bescherming aan de achterkant niet 

helemaal sluit.  

 Maat 1: breedte pols 

 Maat 2: De lengte van je arm 

 Maat 3: Breedte onderarm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teken jouw patroon uit op papier en knip dit uit.  De vorm (dus of 

het rond uitloopt, of in een punt en hoeveel gaatjes het krijgt is 

helemaal aan jou). Ga je de armbescherming dichtmaken met 

draad/touw dan heb je vaak meer gaatjes nodig dan wanneer je 

een sluiting gebruikt.  Knip het patroon uit.  

 

 

  

Sluiting d.m.v.  touw Sluiting d.m.v.  sluitingen 

http://www.artago.nl/
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3. Leg je patroon op je lap leer en dit over. (Doe dit 2x) Snij de vlakken uit. Leg het patroon 

natuurlijk altijd zo slim mogelijk neer zodat je niet onnodig teveel leer verbruikt.  Knip de gaatjes 

alvast in de leer. Houdt er rekening mee dat links en rechts verschillend kunnen zijn, dus dat je 

dit dan in spiegelbeeld moet tekenen. 

Optioneel: let op!  Wil je, mooie symbolen drukken in het leer, dan is dat nu het moment om te 

doen.  Omdat wij met deze handleiding vanuit gaan van huis- tuin- en keukengereedschap (en je 

voor deze stap leerbewerkingstools voor nodig hebt) gaan wij hier niet verder op in. Als je wel gaat 

bedrukken, maak het leer op het stuk waar je je figuur gaat toevoegen nat en kunt aan de slag.  

4. Pak nu als eerst de flessen en het touw en zorg dat dit klaar staat.  

Zet de teil klaar en doe hier zo heet mogelijk water in! (dus pak 

eventueel een roerstok uit de keuken zodat je zelf het water niet 

hoeft aan te raken). Leg hierin je armbescherming en laat het nat 

worden. Doordat leer bestaat uit meerder laagjes en daar dus 

lucht in blijft zitten zie je kleine luchtbolletjes naar boven komen. 

Wacht net zolang totdat er geen bubbeltjes meer komen. Haal nu 

het leer uit het water (kijk uit, het is nog steeds warm) en wind dit 

om de plastic flessen (of ander lang rond voorwerp) heen zodat 

het een ronde vorm krijgt. Wacht nu totdat de armbeschermers 

helemaal droog zijn (+/- 24 uur)  

 

5. Alleen voor als je sluitingen gebruikt:  maak 4 strookjes leer te breedte 

van je sluiting.   

a. Pak 2 stroken en maak hier gaatjes in en de punt als een 

dakje.   

b. Pak de andere twee strookjes en bind dit om je sluiting 

heen en zet dit vast met een holniet.  

c. Zet nu alle 4 de stroken (met sluiting) vast aan je 

armbescherming.  

 

 

 

De Basis-armbescherming is nu klaar, maar je kunt  je armbescherming op alle mogelijke manieren  

nog mooier maken. Je kunt er lagen op plakken. Versieren met bijvoorbeeld nog meer holnieten, 

verven & schilderen. Kortom laat je fantasie in de vrije loop!  

 

http://www.artago.nl/
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Je kan een patroon insnijden in het leer, vandaar dat het leer hier ook wat dikker voor moet zijn.  

1. Je kunt je patroon gewoon op je bescherming tekenen of je maakt gebruik van een patroon 

(zoals in het voorbeeld)  door op een A4tje te printen en dat dan uit te snijden.  Teken 

vervolgens het figuur ( in dit geval de bladeren) over op je beschermer.  

 

2. Snij vervolgens je figuren uit.  Let op dat je van je afsnijdt en niet te diep in het leer snijdt dat 

je erdoorheen gaat. Hier heb je ook speciale leertools voor, maar dit is niet noodzakelijk.  

 

En klaar zijn de armbeschermers!  Vergeet ze niet dicht te doen voordat je ze weglegt. Hierdoor blijft 

de vorm mooi! 

 

 

 

 

http://www.artago.nl/

