
Varkoč 
 

Je základní prvek bez kterého se neobejde nejeden zkušený hráč. Jedná se o oděv, který 
zakrývá trup a částečně i nohy, proto je nejlepším rozlišovákem mezi armádami. Je také 
velmi snadné ho vyrobit. Skládá se ze dvou obdélníků které nahoře a na stranách spojíme, 
necháme ovšem otvory na hlavu a ruce. 
 
Co je potřeba a jak na to::  

- látku (bavlna, len, vlna - možné je použít i dyftýn -> vypadá hezky to je ovšem vše, 
hodně se páře a když navlhne schne dlouho a studí) v barvě armády, rozměrově 2x 
šířka ramen a 2x od ramen ke kolenům - vzniknou dva obdélníky které následně 
upravíme dle rozměrů a poté je spojíme.  

- Kraje zapošijeme, aby nebyly roztřepené (dodá to uhlazenější vzhled) a následně 
koupíme/vyrobýme něco kolem pasu.  

- Kolem pasu je dobré si vzít pásek který není výrazný, nejlépe z kůže a se sponou 
laděnou do fantasy či historie. Pokud je pásek moc finančně náročný doporučujeme 
pořídit si konopný provaz o průměru 1 cm, dlouhý na jeden obvod pasu + cca 40 cm 
na povlávající konce od uzle. Pokud by provaz také nevyhovoval je možné si udělat 
šerpu nejlépe kontrastní k varkoči barvou např. černá x hnědá/tmavě červená, modrá 
x bílá, červená x tmavě modrá/bílá, žlutá x černá/hnědá. Zde si také necháme cca 40 
cm na povlávající konce od uzle (většinou vázaném na boku), šířka látky min. 10 cm. 

 
 
Rozměry 
červená - šířka ramen 
zelená - od ramen ke kolenům 
modrá - od rozkroku/pasu ke kolenům rozparek (prostřihnutí látky a následné 
obšití) a přední klín od rozhraní mezi krkem a ramenem do hloubky cca 10 
cm a vzadu (není zakreslený) je oblouček do hloubky cca 2 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Takto vypadá nějak výsledek. Na fotce si můžeme povšimnout, že šířka ramen je širší než 
by měla být a ramena nejsou sešikmená, vrchní klín je obloukový (stejný je z druhé strany) a 
je širší než by měl být (na fotce to nejde vidět protože přebytečná látka je nahromaděná na 
středu). Je jedno jestli je klín do V nebo celá ta díra pro hlavu je pravidelný kruh. Horní střih 
se poté dá použít právě i na kabátec. 
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