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Slangbellan eller slangbågen är en klassisk leksak som barn har 

gjort mycket länge. ”Slang” kommer av att man ursprungligen 

gjorde gummibanden av kasserade gummislangar från bilar och 

cyklar.  

Kraftiga slangbågar klassas som vapen i Sverige och är därför 

förbjudna. Gå inte upp i storlek på gummiband över vanliga 

hushållsgummiband (Max ca 6 mm bredd och 1-1.5 mm tjocklek) 

och skjut inte med något som är tyngre än rönnbär.   

Att skjuta med stenar eller metallföremål kan ge svåra ögonskador. 

Om något går fel, till exempel att det man skjuter trasslar in sig i 

läderlappen, kan det man skjuter flyga tillbaka mot skytten, det 

räcker alltså inte att man inte skjuter mot någon annan. Håll dig 

därför till ärtor eller bärkart från till exempel rönnbär. Och inte ens 

då får du skjuta om någon annan är framför. 

Material 

• Kraftig grenklyka, helst av färskt material. 

• 4-6 medelkraftiga gummiband (Max 6 mm breda). 

• Lapp av  tunt läder eller cykelslang ca 3x5 cm 

• Till exempel torra ärtor att skjuta med. Vi brukar inte leka med mat, men ärtor är faktiskt 

billigare och miljövänligare än de flesta andra alternativ, åtminstone tills det finns rönnbär. 

• Något att sikta på, till exempel tomma konservburkar. 

Verktyg 

• Kniv, alternativt såg och fil. 

• Håltång, eller hålpipa och hammare om du har, annars kan sax 

fungera. 

• Sax. 

Att göra stommen. 
Tälj eller såga till en klyka som vuxit i ungefär samma vinkel och ungefär 

samma tjocklek åt två håll. Skaftet bör vara 10-12 cm långt och ett par 

cm tjockt. Grenarna i klykan bör vara drygt en cm tjocka och 8-10 cm 

långa. Bäst är om du kan få tag i färskt trä, det går inte av så lätt och är 

lätt att tälja i. Kanske kan du hitta någonstans där man har röjt sly.  

VIKTIGT! Det är mycket viktigt att klykan är stark. Om den går sönder kan 

delarna flyga bakåt mot ansiktet på den som siktar. 
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Tälj eller fila två spår för gummibanden, ett på vardera grenen l0ika 

långt från klykan. Skär inte för djupt, så att träet försvagas. Och lämna 

inga vassa flisor, det sliter på gummibanden. 

Nu är stommen till slangbellan klar. 

Lappen och gummibanden 
Klipp ut en lagom stor lapp av läder eller gummi. Du kan gärna börja 

med en lapp som är lite större än den ska bli till slut (färdig storlek ska 

bli ca 3x5 cm). 

Börja med att göra hålen. Man börjar med hålen eftersom det kan 

vara svårt att få dem på rätt plats. Börjar man med hålen och har en lapp som är lite för stor kan man 

klippa till lappen så att hålen hamnar symmetriskt efteråt. 

Antingen gör du hål med 

hjälp av håltång (största 

skäret) eller hålpipa (ca 6 - 7 

mm), alternativt med sax. 

Ska du göra hål med sax 

krävs en vass och kraftig sax. 

Rita då var hålet ska vara, vik 

lappen dubbel, och klipp 

”halva hålet” i dubbelt 

material, så får du ett runt 

och fint hål utan snitt eller 

hörn som försvagar 

materialet.  

När hålen är klara formar du 

till lappen efter var de hamnade så att den blir lagom stor, ca 3x5 cm. 

Sedan fäster du gummibanden med hjälp av knopen ”lärkhuvud när 

fri ände saknas”. Om det behövs (och det gör det om du använder 

vanliga hushållsgummiband) kan du skarva två eller tre gummiband i 

rad. Även det gör du med lärkhuvud på samma sätt. Det är viktigt att 

gummibanden är likadana på båda sidor. När du har fäst 

gummibandens ena ände i lappen fäster du gummibandens andra 

ände i klykans spår med hjälp av knopen ”lärkhuvud att lägga över fri 

ände”. De utgående gummibanden ska ligga på klykans insidor.  

Skjuta 
Nu är slangbellan klar. Lägg det du vill skjuta precis mitt i 

lappen och vik den runt. Nyp med fingrarna runt lappen och 

håll som bilden visar. Den arm du håller slangbellan med ska 

vara sträckt. Dra med handen som håller lappen så att 

gummibanden spänns, men spänn aldrig mer än ungefär till 

armbågen på den sträckta armen, om gummibanden går av 

kan de annars snärta till i dina ögon. Sikta med vänster öga 

om du håller klykan i vänster hand och tvärtom. Släpp 

lappen när du har siktat färdigt. 


