Bygg ditt äventyr!
Så bygger du ditt äventyr med byggklossar. En idébok.

Bygge: Johan Karlsson

Bygg ditt äventyr!
Text: Daniel Lehto, Byggen och idéer: Johan Karlsson och Daniel Lehto
I några enkla steg kommer vi att visa hur du
kan bygga dina egna spelplansbitar med hjälp
av byggklossar. Det finns många olika märken
att välja av, men vi har valt Lego eftersom vi
tycker att de klossarna håller bäst kvalité och
har bäst livslängd.
Det första du bör fråga dig är vilken typ av
miljö du vill bygga. Oavsett vad du vill göra,
kan du använda dig av samma principer. Du
kan t ex utgå från sektionsbygget vi visar här,
fast bygga en skogsmiljö, eller ett snölandskap
för att nämna några olika möjligheter. Om du
bygger en skog kan spelplanssektionerna följa
en stig eller ett vattendrag.

I detta häfte har vi valt att bygga underjordis
ka gångar, kanske i ett gammalt tempel eller i
dvärgarnas underjordiska boningar?
Välj en färg du har mycket av, förslagsvis
någon naturtrogen färg som grått, brunt eller
sandfärgat. Vi har valt brunt och sandfärgat
som bas.
Det är också bra, men inget måste, med
teknikdelar för att få de olika spelplansbitarna
att sitta ihop med varandra. På så vis behöver
du inte bygga ihop dem, utan kan använda de
olika sektionerna på olika sätt i olika sagor,
och på så vis bygga olika platser med samma
sektioner.

Vi har också bestämt oss för att vi tycker att formatet på
spelplansbitarna ska vara åtta pluttar brett, för det känns inte
för stort och inte heller för litet. Med hjälp av vanliga basic
klossar bygger vi sedan en bas under de 8x8 stora plattor vi
utgått från.

Vi ser också till att lämna plats för tekniklegodelarna som ska
möjliggöra ihopbyggnad med andra spelplanssektioner.
För att teknikbitarna inte ska lossna från bygget när du tryck
er ihop de olika spelplanssektionerna, kan det vara bra om du
bygger fast dem med plattor också från undersidan.

När vi byggt grunden är det dags att börja med väggarna. Vi
gör det enkelt för oss eftersom vi precis börjat, och använder
oss av större basic-klossar.

Steg för steg växer väggen fram. Vi bygger den fem standard
klossar hög.

Vi fortsätter med att bygga två pelare, utan någon vägg
mellan sig. För ökade spelmöjligheter rekommenderar vi att
inte att bygga vägg på båda sidor av korridoren, det förhin
drar spelandet. Bygg pelarna lika höga som väggen, dvs fem
standardklossar höga.

Tips! Om du vill behöver du bara bygga de höga väggarna på de
första två, tre bitarna i din dungeon. Sedan bygger du enbart ett lager med väggbitar för att visa var de är, men då har du redan satt
känslan. Likaså kan du, om du vill, visa var övriga väggar är med
ett lager klossar, istället för att utelämna det helt som jag gjort.

Bygg sedan ytterligare ett lager som förbinder pelarna med
väggen. Eventuellt kan du också bygga fast öppningsbara dör
rar i pelarna. Vi har valt att låta bli. Vi har också valt välvda
delar mellan pelarna och väggen, för en mer genuin känsla.
Det är ett väldigt rent bygge utan mycket detaljer ännu.

Enligt samma princip bygger vi också fler spelplansdelar. Här
provar vi att lägga till lite mer detaljer i väggarna för att det
ska bli mer levande. När det gäller detaljer kan du experimen
tera själv tills du hittar en nivå som passar dig och det slags
spel ni ska spela.

När du byggt några spelplansdelar enligt instruktionerna, kan
du länka samman dem med hjälp av teknikdelarna.

Tryck ihop dem ordentligt!

Vi har nu en kortare korridor byggd av två spelplansdelar
som exempel.

Vi lägger till lite mer detaljer i form av lite växtlighet. Andra
tips är att placera ut slingerväter eller facklor på väggarna,
göra ojämnheter i golvet eller bygga fällor som falluckor i gol
ven eller galler för dörröppningarna. Dessa blir då hinder för
spelfigurerna i spelet.

Fler detaljer.

Bygge: Daniel Lehto
När det är klart att spela, använder du figurer till för att visa
var spelfigurerna och sagans bifigurer står. Förflyttningen
räknas rumsvis, men vid särskilda händelser, som exempel
med strid ovan, går man lika många piggar per Runda som
spelfigurens värde i Förflyttning.

Med din färdiga spelplan kan du sedan uppleva en mängd
spännande äventyr!

Med nästan hundra liter brunt och sandfärgat Lego var valet
av färg till bygget ganska enkelt.

Bygge: Johan Karlsson
Några andra exempel på miljöer du kan bygga. Dessa är inte
ihopbyggbara sektioner, utan exempel på en miljö per scen
i sagan. När ni byter scen från staden på vattnet (ovan) till
skogen (nedan) byter ni helt enkelt till den andra spelplanen.
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Ovan: En karta byggd i Lego där spelarna får bestämma hur
deras spelfigurer rör sig i sagan. Vart ska de gå och var kan de
hitta skatten?
Nedan: Drottningens tronsal.
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Ovan: De tre bockarna skulle ju bara ta sig över bron ...
Nedan: Det går också utmärkt att använda färdiga Legoset,
som draken.

Bygge: Daniel Lehto

Bygge: Daniel Lehto
Ovan: En scen ur en saga där spelfigurerna är på väg för att
leta upp den förrymda prinsessan som vägrar att gifta sig. Ska
spelfigurerna hjälpa henne eller hennes föräldar?
Nedan: En modig äventyrare ger sig in i de underjordiska
domänerna.
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