
Trpaslíci 
Trpaslíky není nijak složité představovat, přesto si ale pár základních informací řekneme: 

▪ Trpaslíci jsou malé, ale svalnaté bytosti. Vzhledem ke své velikosti mají ohromnou sílu 
▪ Jsou převážně velmi tvrdohlaví a přímočaří (ale i mezi nimi se najdou nadějní 

vyjednavači), jako spojenci jsou však oddaní a nápomocní 
▪ Jejich kultura se odvíjí od činnosti, které se věnují již po staletí, tedy dobývání drahých 

kovů 
▪ Bydlí ve městech vytesaných v horách, zdobených velkými sochami, zlatem a drahokamy 
▪ Nejtypičtějším řemeslem trpaslíků je kovářství, zaměřené zejména na těžké zbroje a 

zbraně 
▪ Trpaslíci jsou jedněmi z nejlepších válečníků. O lovce však mezi nimi také není nouze. 
▪ Při bujarých oslavách často spotřebují nepřeberné množství masa a propijí nezměrné 

množství piva 
▪ V bitvách používají nejen zdobené, velmi odolné palice, sekery a meče, ale dokonce i 

pušky, vyrobené jejich kováři 

 

 



Vybavení trpaslíků: 

Trpaslíci jsou velmi známí svými těžkými brněními. Často bývají opancéřovaní od hlavy až k patě. 
My se budeme snažit tyto zbroje napodobit, ovšem za použití mnohem lehčích a levnějších 
materiálů, které můžeme snadno oblékat. 

▪ Vousy 
o Je těžké představit si trpaslíka bez vousů (i ženám může nějaký ten knír rašit), a 

proto si i my nějaké vyrobíme. Doporučujeme použít vatelín jako látku příjemnou 
na kůži, která je vousům podobná 

o Z vatelínu vystřihneme požadovaný tvar vousů 
o Pokud budeme chtít přidat i copánky, nastříháme vatelín na pruhy asi 4 cm široké 

a copánky z nich svážeme 
o Následně vousy i copánky spojíme (sešijeme, použijeme drátek, …) 
o Přidáme gumičku, nebo drátek na upevnění na hlavu 
o Můžeme nasprejovat barvou (necháme důkladně vysušit před dotykem 

s obličejem) 
 

▪ Kyrys  
o Na výrobu brnění je možné použít starou karimatku, kterou ořízneme do 

požadovaného tvaru a nabarvíme, případně polepíme stříbrnou lepicí páskou 
o Také můžeme kyrys kašírovat, tedy vytvořit požadovaný tvar z naškrobeného 

papíru a ten nechat uschnout 
o Nejlevnější variantou zbroje je použití stříbrné lepicí pásky, kterou nalepíme na 

triko a vytvoříme tak plátovou zbroj. 
 

▪ Železná suknice 
o Vezmeme gumičku se starých kalhot a odměříme z ní požadovanou délku 
o Následně nanášíme pruhy stříbrné lepicí pásky, abychom vytvořili suknici 
o Další variantou je opět polepení starých kraťasů, či požití šedé látky 

 



Doplňky:  
▪ Nátepníky  

o Na výrobu nátepníků doporučujeme požít prázdné plechovky 
o Plechovce odstřihneme vrchní i spodní část a plášť rozstřihneme. Tím získáme plát 

stříbrného kovu 
o Následně jej stočíme do požadovaného tvaru (na vyhlazení doporučujeme 

skleněné lahve), hrany zabrousíme a oblepíme lepicí páskou. 
o Vytvoříme díry, kterými provlečeme provázek na dotáhnutí 
o Je dobré na vnitřní stranu připevnit vrstvu vatelínu. Za prvé vypadá dobře, když ze 

spodu vystupuje vrstva připomínající kožešinu, za druhé je nátepník příjemnější a 
za třetí překryje nežádoucí značku původní plechovky 

 
▪ Náholeníky  

o Jedná se o jakýsi chránič nohou podobný těm, které nosí fotbalisti, avšak dosahuje 
až na koleno 

o Na výrobu doporučujeme použít rozříznutou pet lahev bez hrdla, kterou 
nabarvíme, či polepíme lepicí páskou a připojíme k ní gumičky, či provázky na 
upevnění na noze  

  



 

▪ Helma  
o Helma je asi nejsložitější částí kostýmu z hlediska výroby 
o Nejjednodušší asi je ji nakašírovat – formu vytvořit z nafouknutého balónku, 

nanést vrstvu naškrobeného papíru a nechat uschnout. Následně ji můžeme 
nabarvit 

▪ Zbraň  
o Palice  

▪ Palice se dá vyrobit z polystyrenu, či pet lahví (nejlépe vypadá obal od ústní 
vody bez hrdla) 

▪ Hlavici následně připevníme na topůrko (lepidlem, vruty, hřebíky, …) 
o Sekera 

▪ Hlavice sekery se dobře vyrábí se sololitu, překližky, či z polystyrenu 
▪ Hlavici následně připevníme na topůrko (lepidlem, vruty, hřebíky, …) 
▪ Ostří můžeme přelepit stříbrnou lepicí páskou pro kovovější vzhled 

o Meč  
▪ K výrobě meče můžeme opět použít sololit, překližku, polystyren, či prostě 

jenom kus klacku 
▪ Ostří můžeme opět přelepit lepicí páskou pro kovovější vzhled 



▪ K meči je stylové mít také štít, který se dá vyrobit ze sololitu, překližky, či 
polystyrenu  

o Pokud nemůžete na zbraň sehnat žádné topůrko nebo násadu, můžeme se 
podívat přímo na táboře po lese a něco určitě najdeme. :) 

 

Trpaslíci jsou celkově vzato nejvíce obrněná rasa z celého tábora. Výsledek by tak měl vypadat 
kovově a pevně. Vítány jsou jakékoliv doplňky, které vás napadnou, od korálků ve vousech po 
kožešinové boty.  

Trpaslice 

Přiznávám, že dívčí provedení tohoto kostýmu není úplně jednoduché. Svoji trpaslici můžete 
pojmout buďto ve stylu nějakého městského povolání (hospodská, kovářka, ...), nebo si můžete 
vytvořit opravdovou trpasličí bojovnici. V takovém případě můžete výzbroj dozdobit rozmanitými 
ornamenty, použít barevnější odstíny než šedou, či prostě nahradit některé části výzbroje za 
něco lepšího. Například místo nátepníků můžete nosit slušivé náramky, místo kyrysu koženou 
vestu a podobně. Každopádně pokud se rozhodnete pojmout svou trpaslici jako těžkooděnce v 
železné zbroji, rozhodně neuděláte chybu. 


