Vlčí čapky
Gauredaini - Legenda
“Kdysi žili v okolí Angmaru, ale smůla ve válkách je zahnala až Zvadlá vřesoviště. Podmínky toho místa jsou velmi
nehostinné, a tak pořádají nájezdy všemi směry, v naději, že se jim podaří obsadit místo k životu přívětivější.
Odedávna mají blízký vztah k vlkům ze severu - nosí jejich kožešiny, náhrdelníky z jejich zubů, a i jejich řeč
obsahuje prvky vrčení a vytí. Někteří dokonce chodí po čtyřech a jedí syrové maso, jak jim nakazují tradice a
zvyky jejich kmene. Pro tak silné pouto s minulostí bývají jinými kmeny znevažování. Gauredaini proto nyní touží
ukázat ostatním, co se ve Vlčím lidu skrývá za sílu.”
Kdo chce být Gauredianem, musí podle toho vypadat.
Doporučujeme si zhotovit čapku či batvat s kožešinou. Používejte pravé kožešiny, nebo umělé natolik věrné,
abyste schvalovatele zmátli (na čem bude poznat umělina, vás srazí do kategorie “mizerný kostým”).
Nebudeme po vás požadovat kožešinu přímo z vlka (jsou chránění), stačí jakákoliv, i králičí. Můžete se různě
vyřádit - Udělat z kožešiny “číro” s ocáskem či bez, použít celou kunu nebo lišku tak, aby vám po skráních visely
pacičky…
Fantasii se meze nekladou.
Jen nezapomeňte - Gauredaini mají být divocí, špinaví: Skorem jako skřeti bez masek.

Výroba:
Vystřihněte z látky (deky, tenké kůže) dvakrát tvar jako nahoře na obrázku a upravte dle potřeby.
Kožešinu nestřihejte - při úpravě vyřezávejte tvar z rubu balzořízem/ skalpelem (nepřestřihnete chlupy). Přišijte
pruh z kožešiny.
Pokud chcete zároveň funční ochranu hlavy, udělejte čapku z více vrstev vojenské deky, zašijte obě půle do
lnu/bavlny, prošijte a půle sešijte.
Co NENÍ Gaurediánská čapka:
- Vikingská vyšívaná čepice s lemem z norka. Opět připomínám divokost vlčího lidu - máte připomínat nemytého
necivilizovaného divocha, ne barevného bohatýra s drahou kožešinou.
- Mongolská špičatá čepice s kožešinovým lemem, tu nechte východním rodům.
- Nepovedená vrrčí hlava, co jste nosili, dokud byli vrrci ještě stranou. Raději, než jekorový pokus o vlčí hlavu,
uvidíme hezkou čapku s králíkem.
- Beranice po dědovi
- Čepice s imitací (byť věrnou!) kožešiny exotického zvířete. Leopardy nebereme.
Inspirace:
Gurk
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