
Tips - "Elefantgræs" - Hurtigt og nemt
Indledning

Inspireret dels af et behov for terrængenstande, der passer bedre til 28 mm figurer, end det vi har mest af 
(20 mm Command Decision) og et besøg på Warfactorys hjemmeside gik jeg på jagt efter 
plastikgræsplader via nettet.

Udover massevis af links til kommunale hjemmesider, der alle drejede sig om udbredelsen af 
kunstgræsbaner til de håbefulde fodboldpoder, stødte jeg på hjemmesiden for firmaet Brøndsholm A/S.

En tur i "Eventyrland"

Efter at have orienteret mig på firmaets hjemmeside - i øvrigt meget velopbygget og informativ - drog jeg 
så afsted til Albertslund. Firmaet forsender og bestilling kan foregå via hjemmesiden, men jeg ville have 
tingen i hånden for at se om ideen holdt.

Plastikgræspladen under opskæringen.

Udover plastikgræsset vendte jeg hjem med mange andre spændende ting til produktion af alskens
vækster til krigsspilsterrænet, men det kan jeg trætte med en anden dag (f.eks. når jeg får et håndgribeligt
resultat ud af indkøbet).

Produktionen

Plastikgræspladen består af en plastikramme med tapper, hvorpå den enkelte græstot er fastgjort.

Det første der skal gøres er at afmontere græstotterne; dernæst med en bidetang af klippe plastikrammen i
stykker, så man får en masse løse tapper med et kors som "fodplade".



De enkelte tapper fastgøres med kontaktlim på en mønt e.l. og når limen er tør kan græstotten fastgøres på
tappen igen (ligeledes med kontaktlim).

Det færdige resultat.
Figuren er en 28 mm Eldar fra Games Workshop.

For så vidt den plade, jeg anvendte til dette projekt, så var der i bunden af den enkelte græstot en lille
forhøjning omkring hullet og den fjernede jeg med en skarp kniv for at sikre den bedste kontakt mellem
totten og tappen.

Til sidst mangler man kun at behandle mønten, så den passer ind i det terræn, som man i øvrigt anvender.

Om råmaterialerne

Græsmåtten 1), der består af 100 totter, koster kr. 58,00 excl. moms.

Mønterne er dels udgåede svenske 50 ører, dels gangbare svenske eenkroner.
Engelske 2 pence mønter er nok det mest fordelagtige, men min beholdning rakte ikke.

Efterskrift

Hvis nogen nu sidder og siger til sig selv: "Sådan ser elefantgræs jo slet ikke ud"; så er det sikkert rigtigt.
Formålet med dette projekt var at skabe noget terræn, der fungerer på samme måde som elefantgræs; ikke
at lave en botanisk korrekt gengivelse af en specifik plante her fra planeten.

K. Myltoft

Noter:

1) Forårsgræsplade, varenr. (73-42193), 26 x 26 cm.


