
Hoe werkt ambachten? 

(Buitenspel info OC dit is extra kennis voor u dit document bestaat in het spel niet) 

Wat is een ambacht? Als je hiervoor kiest ga je je specialiseren in het maken, herstellen, creëren, onderzoeken 

en verzamelen van dingen. Je verzorgt ook de ruilhandel in de groep. Je bent essentieel want zonder jou gaan ze 

geen pantsers kunnen dragen, speciale items kunnen maken enz. Roleplay en vaardigheden uitspelen zal hierin 

heel belangrijk zijn. Alles wat je doet staat in relatie met het verbruiken van focus. Om dit goed te kunnen doen 

ga je gebruik moeten maken van props (zie uw vaardigheidslijst).  Je kunt net zo goed als iedereen deelnemen 

aan de verhaallijn en je gaat meestal heel belangrijk zijn bij rituelen of oplossingen, uiteraard kan je vechten en 

zelfs goed. Als bonus krijg je 5 punten extra om materiaal mee aan te kopen  

Welke ambachten zijn er? 

• kleding specialisatie 

• bont bewerker 1,2,specialisatie 

• leer bewerker 1,2,specialisatie 

• Huid bewerking 

• Hard leer bewerker 1.2,specialisatie 

• Uitbenen 1 

• Beender smid 1,2,specialisatie 

• Metaal bewerker 1,2,specialisatie 

• schild maker 1,2,specialisatie 

• Wapensmid 1.2 

• Steenslijpen, purificatie 

• Edelsmeedkunst 1.2 

• hout bewerking 1.2 

• sloten maken 1, 2,3 ,4, 5  

opm: alles in het dik zijn vaardigheden om iets te maken, de 4 dunnen zijn om een grondstof aan te passen 

wat vind je terug in je vaardigheid? Indien je het niet ziet staan is het n.v.t. 

• Omschrijving: rollenspel wat je kan 

• Speltechnisch: speltechnisch en regels wat je kunt doen 

• Kost: de prijs dat je moet bepalen 

• Grondstof: welke en hoeveel grondstoffen dat je evt nodig hebt 

• Prop: om iets te maken heb je props nodig 

• Voorkennis: wat je moet kunnen voor je deze vaardigheid kunt 

• Klasse: enkel ambachten kunnen dit 

• Hand-out: is niet van toepassing 

Info? Je kan 3 dingen doen 

• Herstellen 

• Maken 

• Verbeteren (specialisatie) 

Hoe begin je eraan?  

• Lees je vaardigheid goed. 

• Rollenspel is belangrijk 

• Neem de juiste materialen set 

• Neem de juiste grondstof 

• En speel uit dat je iets aan het herstellen bent. 

• Als je klaar bent ga je naar de ruiltent 

• Als je iets herstelt hebt , passen we dat op de sheet aan van de persoon wie het pantser draagt 

• Als je iets gemaakt heb krijg je een kaartje met het gemaakte voorwerp. 



• Je betaald je focus. 

• En klaar. 

Kleine opmerking: 

Uitbenen: als je dit hebt kan je beenderen nemen van een bepaal dier (dit schrap je als jagers punten) 

Huidbewerking: hiermee kan je grondstoffen bont en zacht leer om vormen tot hard leer 

Purificatie: hiermee kan je ertsen en materialen zuiver maken 

Steenslijpen: hiermee kan je elk mineraal of erts omvormen tot, geslepen steen, poeder, elixer 

Kan ik zoveel maken en herstellen als ik wil? ja & nee. Je kan dit doen zolang je focus hebt eenmaal je focus 

op is kan je dit niet meer. 

Wat als ik geen focus meer heb? Dan kan je eenmalig als je de vaardigheid meditatie hebt dit opvullen tot 

maximum let op min 30 min rollenspel. 

Wat daarna? Dan wordt het moeilijk ,er zijn wel mogelijkheden om focus bij te krijgen. ik durf zelfs zeggen 

meerdere mogelijkheden. Maar dat ga je zelf moet zoeken tijdens het spel. 

Kan ik alles in 1 keer? Tuurlijk,  is dat slim? zeker niet, want je weet niet wat er komen zal.  

Wat als ik nog vragen heb? mag je altijd je vraag stellen aan figurant of spelleiding, je kan het ook altijd in de 

ruil tent vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


