Elevark: Sådan laver du et slagbat
Slagbat eller boldbat, som det også kaldes, bliver i Danmark primært brugt til spillet
rundbold i skolen. Rundbold er en "børneudgave" af de populære spil baseball og softball, der især dyrkes i USA. Baseballens historie tager sin begyndelse i starten af det 18.
århundrede. I 1845 blev det første formelle baseballregelsæt nedskrevet, og den første
officielle baseballkamp fandt sted i 1846 i New Jersey, USA, hvor "New York Nine" vandt
23-1 over "Knickerbockers".

Der findes mange typer bat – lange, brede eller runde bat. Det bat, der er nemmest selv at fremstille,
er et standard rundboldbat, som vist her i elevark. Hvis du hellere vil lave en anden type bat, kan du
stadig følge det meste af den arbejdsgang, der beskrives nedenfor. God fornøjelse med arbejdet!

Arbejdsgang
1. Tegn først dit bat op på et stykke papir. Du kan lave flere forskellige design. Men tænk på,
om du skal bruge en bestemt størrelse træ til opgaven. Hvis du skal det, skal dit bat passe på
træet. Et bat kan formes og dekoreres på mange måder, så vær kreativ når du designer, men
tænk over, at dit bat skal kunne bruges i spil.
2. En god længde på et slagbat er omkring 45 cm, hvoraf ca. 15 cm er håndtag og resten bat.
Hvis du selv skal save stykket ud, så brug en vinkel som vist på billedet. Så bliver snittet lige.
3. Mål ind til midten et par steder og slå en steg ned gennem brættet. Det gør det lettere at
tegne lige, og du skaber et bat, hvor håndtaget sidder præcist i midten.
4. Mål 15 cm op fra den ene ende og slå en steg med vinklen. Mål yderligere 4 cm op og slå
endnu en streg. Sørg for at presse vinklen op mod træet, så stregen går i en vinkel, der er
præcis 90 grader fra underkanten af brættet.
5. Slå nu en steg på 15 cm på begge sider af den eksisterende streg gennem midten. Disse
streger bør være godt 1,5 cm fra midterstregen. Slå derefter en streg ud mod siden i en
vinkel, der passer med den sidste tværgående. Se billedet.
6. Spænd nu brættet op og sav langs den 15 cm lange streg (håndtaget), til du møder den skrå
streg.
7. Spænd træet op igen i en vinkel, så du kan save det skrå stykke. Se evt. billedet.
8. Når du har savet begge sider, har battet fået sin form, og træet er klart til at blive høvlet.
9. Den ene side bør rundes, den anden side være flad. Når du runder en side, skal du kigge på
årene i træet. Se på årerne som et ansigt. Den side, der ”smiler” skal være høvlet "fladt",
den anden side skal rundes i kanterne. Se billedet.
10. Høvl den ene side flad og glat. Se billedet.
11. Høvl den anden side glat og rund derefter kanterne. Se billedet.
12. Når du har høvlet battet og rundet siderne, kommer turen til håndtaget. Det bør rundes, så
det er rart at holde ved. Start med en grov fil, indtil kanten er rundet. Brug derefter en finere
fil, indtil håndtaget ser pænt ud.
13. Slut af med sandpapir på hele battet, også på håndtaget.
14. Nu er det tid at dekorere battet. Skal det males, skal du regne med at give det to gange. Du
kan også behandle battet med linolie eller tegne på det med blyant og derefter bruge en
glødeskriver til at gøre stregerne tydelige.
15. Når battet er tørt, kan du montere et bedre greb. Her er brugt en kraftig hvid hørtråd.
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