
Packlista
LÄGER 

• Sopsäck

• Diskmedel och diskborste 

• Vattentätt fodral (till mobilen, samt externt batteri om du kan få tag på ett) 

• Vattendunk(ar) 

• Ljus/Värmeljus + hållare 

• Hink eller spann (om du har eldstad måste du ha en hink med ruska i ifall det skulle börja brinna, oftast 
minst 10 liters hink). 

• Frysväska - Tro mig, du vill inte ha flytande smör eller skämd mat i magen! Packa sidorna med 
tidningspapper (som du kan använda på elden efter varv) eller något med frigolit eftersom de håller kyla 
väldigt bra.

• Snöre - du vet aldrig när du behöver det 

• Tallrik, bestick och dryckeskärl 

• Huvudvärkstabletter 

• Oljelampor (och olja samt veke) 

• Facklor 

• Tändstickor 

• En förslutbar påse för strumpor och underkläder (tro mig, det tjänar du på i längden och stanken håller sig
i påsen och inte i hela väskan) 

• Fästingplockare (speciellt om du ska bo i skog! Fästingar älskar dig... du hatar dem, vinn kriget!) 

• Ved 

SOVA

• Sovsäck 

• Filtar/Fällar (i naturtoner! grå, brun, vit, mörkgrön etc) 

• Mössa (du anar inte hur skönt det är att sova med mössa på, när nätterna blir kalla! Spelar du dessutom 
alv eller något som har öron, skyddar mössan så de inte åker av medan du gosar med kudden) 

• Kudde 

• Påslakan (det går finfint att ha inne i sovsäcken om du fryser lätt. Ju mer luftfickor du får i sovsäcken, ju 
varmare och skönare blir det! Dessutom kan du krype ner inuti påslakandet så räcker det med att du 
tvättar det och inte hela sovsäcken när du lajvat klart eftersom det blir "bäddat" i sovsäcken på det sättet!)

• Fuskolle/fuskpolo (är väldigt skönt att sova med om man lätt fryser om halsen när man sover) 

VÄRME & KLÄDER

• Notis här är - undvik bomull, det blir kallt som attans när du svättas och kyler ner dig istället för att värma
dig!
Ylle är betydligt bättre!

• Tjocktröja 

• Underställ - nätterna blir gärna kalla även om dagarna är skollheta! (Armens underställ rekomenderas! 
Rödastjärnan finns på många ställen, bra site, bra ställe!) 
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• Extra par skor 

• Extra strumpor (ha helst minst 2-3 par extra än vad du behöver) 

• Raggsockor 

• Halsduk 

• Vantar/Handskar (som fungerar för inlajv bruk, går även att ha när man ska sova!) 

• Underkläder 

HYGIEN

• För JO.. du BEHÖVER borsta tänderna även om du är på lajv! Du behöver inte bli en snuskapa bara för 
att du inte är hemma... plus att din oborstade-tänder-andedräkt är så förbannat äcklig att lukta på när du 
pratar med mig, att jag vill kräkas.. för att inte tala om att jag måste se dina äckliga vita beläggningar på 
tänderna... FY... och Nej, du bör inte gå runt och lukta dynga och svett bara för att du är på lajv... 
BABYSERVETTER är lajvarens bästa vän för att inte stinka ner hela skogen! (Se mer under fliken 
"Hygien")
Babyservetter (lajvarens bästa vän när dush inte finns till hands! köp billigt på Lidl ca 80st för 20-30kr 
lätt värt!) 

• Handduk 

• Skavsårsplåster/ vanliga plåster 

• Huvudvärkstabletter och dyl. 

• Resorb (vrålbra om du varit taskig på att dricka, kom där emot ihåg att dricka mycket även efter att du 
hinkat i dig resorb! annars gör den ingen verkan alls. Det Resorb gör är att hjälpa dig att ta upp vatten 
bättre, inte ersätta det) 

• Tandborste och tandkräm (för att slippa ha en stinkande mun som luktar helvete och för ett rent fint 
leende med vita tänder även under lajv!) 

• Håruppsättnings saker (hårnålar, gummisnoddar, hårspray för den som vill fuska lite) 

• Tvål 

• Kam/borste 

• Liten spegel (kan även behövas för latexdelar och påsättning av dessa)

KARAKTÄR

• Lajvkläder - se till att lista varje sak för sig så du inte glömmer nåt litet som alvöron eller den magiska 
ringen! 

• Småpengar, gärna guldtior, femmor och kronor för in-lajv känslans skull! 

• Smink 

• Morakniv/Scoutkniven 

• Bältespungar 

• Väskor 

• Mantel 

• Liten flaska du kan ha vätska i, i bältet (en liten colaflaska funkar, sy ett litet etui till den i nåt lajvtyg du 
har över och göm den med en liten flik tyg över korken som ett lock, voila! bättre att ha en plastflaska 
gömd där i om man skulle ramla, än att falla på en glasflaska och få glaskross i benet). 

• Alvöronen eller den magiska ringen eller vad nu din karaktär behöver 
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