
Vredeshugget mot skalphugget

När du fäktas in mot motståndaren, så gå fram med vänsterfoten och utför vredeshugget sålunda:
håll dussacken med utsträckt arm ovanför huvudet på din högra sida med spetsen pekande bakåt,
och hugg honom med vredeshugget mot vänstersidan av hans huvud. Samtidigt följer du efter med
högerfoten och stöter mot högersidan av hans ansikte. Om motståndaren å andra sidan stöter mot
ditt ansikte på samma vis, och du står med vänster fot fram i skalphugget, så för undan hugget med
långa eggen och kliv fram med högerfoten, samtidigt som du hugger honom i vänstersidan av
huvudet. Parerar han, kliv med vänsterfoten framför hans högra och hugg med långa eggen mot has
huvud. Hugger han mot dig långt och utsträckt på samma sätt, så kliv fram med vänsterfoten och
parera, samtidigt som du hugger ett hugg underifrån från din högersida till hans vänstra.



Hugget underifrån från båda sidor

Så här utför du underhugget: stå med höger fot fram och håll dussacken med hjaltet framför
huvudet, med spetsen utsträckt mot motståndaren. Kliv fram med vänsterfoten och hugg ett
tvärhugg mot högersidan av hans huvud. Parerar han det, så ryck tillbaka så alla träffar(latin. ”hugg
täta hugg mot motståndaren), och hugg igen mot hans högerarm. Om han hugger in på samma sätt
två gånger mot din högersida, och du står med vänster fot fram, så för undan detta med långa eggen,
lyft dussacken upp över huvidet, kliv in med högerfoten och hugg honom strax i den övre
öppningen på hans högersida. Parerar han det, så vänd spetsen i ansiktet på honom eller i bröstet.
För han undan även detta, så följ efter med högerfoten och hugg honom ovanifrån mot skalpen.



Bågen från båda sidor

När du fäktas in, så ställ dig så här i bågen: stå med höger fot fram och långa eggen vänd uppåt och
spetsen pekande mot motståndaren. Följ efter med vänsterfoten och hugg honom underifrån mot
hans högra armbåge. Parerar han, så kliv fram med höger fot innanför hans högra och hugg honom
ovanifrån i huvudet. Hugger han mot dig på samma sätt, och även du står i garden bågen, så kliv
tillbaka med högerfoten och hugg ett tvärhugg, så har du parerat. Kliv sedan fram igen med
högerfoten och hugg honom i vänstersidan. Parerar han, så följ efter med vänsterfoten och stöt
honom i ansiktet. Om han å andra sidan stöter dig i ansiktet, så för undan stöten med långa eggen,
kliv sedan fram med vänsterfoten och hugg honom i högerarmen med ett tvärhugg.



Två avsättningar från båda sidor

När du kliver fram mot motståndaren, så ställer du dig så här i undanförningen: stå med höger fot
fram och håll dussacken vid höger bröst. Kliv sedan fram med vänsterfoten och hugg motståndaren
underifrån mot högeraren. Om din motståndare hugger mot dig på samma sätt underifrån mot din
högerarm, och även du står i undanförningen med höger fot fram, så för undan hugget med långa
eggen. Kliv sedan in med vänsterfoten och greppa tag med vänsterhanden i hans högra och hugg
honom i huvudet. Om han å andra sidan greppat tag i dig, och skall till att hugga dig i huvudet, så
greppa tag i motståndarens armbåge, så har du avvärjt hugget. Dra sedan strax tillbaka din högerarm
och kliv bakåt samtidigt som du hugger honom mot den övre öppningen. Parerar han även detta, så
förekom honom med ett tvärhugg mot hans huvud. Om han hugger ett tvärhugg mot dig, så fall in
krumt med klingan skär honom i ansiktet, och förflyttar dig sedan tillbaka.



Tvingarhugget mot skrankläget (lat. En tvingarteknik i 
skrankläget, där motståndaren tvingas parera ditt hugg)

När du fäktas in mot motståndaren, så gör du så här i tvingarhugget. Stå med höger fot fram och
dussacken på din vänstra axel. Kliv fram med vänsterfoten och hugg mot hans högerarm, då tvingar
du honom att parera. Om din motståndare tvingar dig att parera, och du står med höger fot fram i
skrankgarden med spetsen pekande mot marken och långa eggen riktad mot honom, så kliv tillbaka
med högerfoten, lyft upp dussacken framför huvudet, kliv fram igen med högerfoten och hugg mot
hans vänstersida. Skulle han parera, så häng på högersidan, så att långa eggen pekar uppåt. Kliv
bakom med vänsterfoten bakom hans högra och hugg ett tvärhugg mot hans högeröra. Om han å
andra sidan skulle hugga ett tvärhugg mot din högersida, så så parera med långa eggen. Kliv
samtidigt fram med högerfoten och skär honom med ett undre snitt mot hans högerarm, och
samtidigt som du snittar honom greppar du tag med din vänsterhand i hans högra, så kan han inte
skada dina övre öppningar.



Ruskarhugget mot ett hugg ovanifrån.

Gör så här när du skall utföra skakarhugget: stå med vänster fot fram och håll dussacken med hjaltet 
över höger knä och spetsen pekande mot motståndaren. När han då hugger mot din övre öppning,
så gå fram med högerfoten och lyft upp dussacken över huvudet, så att långa eggen är vänd uppåt,
så har du parerat hugget. Hugg sedan snabbt ett tvärhugg mot hans högeröra. Hugger han ett
tvärhugg mot ditt högeröra, och du står med höger fot fram, så parera med långa eggen och kliv
fram med vänsterfoten, och hugg tillbaka i ansiktet eller bröstet. Vill han då förekomma dig, så kliv
tillbaka med högerfoten och hugg honom samtidigt två gånger i huvudet. Skulle motståndaren å
andra sidan hugga efter dig med dubbla hugg, så kliv framför din högerfot framför hans vänstra och
vända spetsen med korta eggen på hans långa, och skär honom strax i ansiktet eller halsen.



En undre mutering med ett listhugg

När du fäktas in mot motståndaren gör du så här i denna teknik: gå fram med högerfoten och långa
eggen vänd nedåt, och hjaltet vid ditt högerknä och spetsen mellan dina båda ben. Lyft upp
dussacken med långa eggen riktad uppåt och spetsen pekande mot motståndaren, samtidigt som du
kliver fram med vänsterfoten. Följ efter med högerfoten och hugg med långa eggen i huvudet på
motståndaren. Om du då står i listhugget med höger fot fram och han hugger mot dig, så kliv
tillbaka med högerfoten och lyft upp dussacken högt över huvudet med eggen uppåtriktad, så har du
parerat hugget. Arbeta därifrån med svagan och starkan, från en öppning till en annan, så förblindar
du honom så att du kan hugga ett fullgott hugg mot hans huvud. För han undan hugget, så hugg ett
korshugg framför hans ansikte mot hans högerarm.



Två garder som Korshuggen utgår från

När ni båda fäktas in mot varandra, så ställ dig med höger fot fram och håll hjaltet vid högerknät,
vänsterhanden bakom vid spetsen. Om motståndaren då hugger mot din övre öppning, så lyft upp
dussacken över huvudet, och kliv fram med vänsterfoten, så har du parerat. Därefter hugger du
honom med ett dubbelt korshugg mot hans huvud. Om han hugger på samma sätt två gånger mot
huvudet på dig, och du håller dussacken ovanför högerbenet, och långa eggen riktad mot
motståndaren och spetsen pekande mot marken, så skjut undan hans hugg i kors med korta eggen.
Anfall honom samtidigt med ett undre snitt mot hans högerarm, och ta tag med vänsterhanden i
hans högra armbåge, så skjuter du honom bort från dig. Följ sedan efter med vänsterfoten och hugg
honom mot den övre öppningen. Om motståndaren skjuter dig från dig på detta vis och tänker
hugga dig ovanifrån, så kliv bakåt med vänsterfoten, så kan du återigen hugga in mot honom.



Att känna efter om motståndaren är svag eller stark i bindningen

När ni fäktas in mot varandra så gå fram med höger foten och hugg mot honom, och i bindningen
känner du efter om motståndaren håller hårt eller löst i dussacken. Håller han hårt i dussacken, och
stretar mot, så kliver du fram med vänsterfoten, låter svagan vara och hugger honom i högersidan av
huvudet. Om han hugger mot dig på samma vis, och du också hugger mot honom, med höger fot
fram, så kliv fram med vänsterfoten och parera hans hugg med starkan på din dussack. Kliv igen in
med högerfoten och hugg honom i vänstersidan. Parerar han, så flytta tillbaka högerfoten igen, och
stöt mot hans ansikte. Om han å andra sidan stöter mot ditt ansikte, så för undan stöten med korta
eggen och skär honom i ansiktet med långa eggen. Skär motståndaren dig i ansiktet, så fall krumt in
över honom, så kan du skära honom lika bra som han dig, och kan utföra alla ovannämnda tekniker.



Ett snitt med ett ryck

När du fäktas in mot motståndaren, så ställ dig med höger fot fram och sträck ut armen ordentligt
från dig, och skär mot hans ansikte. Om han vill skära mot ditt ansikte, och du också står med höger
fot fram, så hugg ett rakt hugg mot hans huvud, och i hugget faller du med hjaltet över hans
högeramr vid dussacken och rycker ner honom, så har du kontrat hans snitt. Kliv sedan fram med
vänsterfogen på hans högersida och hugg ett tvärhugg mot hans huvud. Om han hugger ett tvärhugg
mot ditt huvud, så kliv tillbaka med högerfoten och skjut undan tvärhugget med långa eggen.
Därefter stöter du mot hans ansikte. Om han upptäcker stöten och parerar, så kliv fram med
högerfoten igen och utför en dubbelfint mot honom och hugg sedan mot hans högerarm. Om han
hugger på samma sätt mot din högersida så kliv i triangel och vänd upp långa eggen över huvudet,
så far hugget undan på den. Förekom honom sedan och hugg honom mot hans övre öppning.



Två övre snitt

Så här utför du det övre snittet. Stå med höger fot fram och skär rakt ut ovanifrån ner på hans
högerarm. Om han upptäcker snittet, så sätt vänsterhanden på ryggen på dussacken och skjut honom
från dig med starkan. Om han å andra sidan tänker skära dig, och du då står med höger fot fram så
ta ett kliv tillbaka med högerfoten och så kommer du undan snittet. Kliv sedan tillbaka igen med
högerfoten och dussacken över huvudet med långa eggen vänd uppåt och spetsen pekande bakåt.
Kliv fram med vänsterfoten och hugg ett dubbelt hugg mot hans huvud. Tänker han parera det med
ett tvärhugg så ta tag med vänsterhanden över hans högra hand, och för undan hans parering, så kan
du hugga igen mot hans övre öppning. Om motståndaren å andra sidan hugger två gånger mot din
övre öppning, så ta tag i hans högra armbåge med vänsterhanden och vänd honom från dig, och
hugg eller skär honom i huvudet.



En inskjutning av spetsen mot kronan

Utför inskjutningen så här: gå fram med högerfoten och skjut spetsen mot ansiktet eller bröstet med
usträckt arm. Om motståndaren skjuter spetsen mot dig, och du står mot honom i Kronan och med
vänster fot fram, så för spetsen undan med kronan. Därefter vänder du dig ur kronan i paraden med
dussacken över huvudet, kliver fram med högerfoten och hugger honom underifrån mot hans
högerarm. Parerar han det, så låt klingan fara av och hugg honom ovanifrån i högersidan. Om din
motståndare hugger mot dig på samma sätt ovan och undertill, så fall krumt över hans högerarm
med klingan och kliv fram med vänsterfoten, sätt vänsterhanden på hans högra armbåge, och knuffa
honom från dig, så kan du hugga honom i huvudet ovanifrån. Om han anfallit dig på detta sätt och
tänker knuffa dig från sig, så kliv tillbaka med högerfoten så kommer du undan och kan arbeta mot
honom igen på lika villkor. Stöt då strax spetsen i ansiktet på honom. För han undan stöten, så kliv
fram med högerfoten igen och hugg honom underfrån i vänstersidan. Hugg dig sedan från honom
med ett hugg ovanifrån.



Ett skalphugg med en avtagning

När du fäktas in mot motståndaren utför du skalphugget sålunda: stå med höger fot fram och hugg
med rak arm mot hans huvud. Om motståndaren hugger rakt in mot dig ovanifrån, och du står med
vänster fot fram, så hugg samtidigt med honom och i hugget tar du tag med vänsterhanden i hans
högra så kan du komma efter med en avtagning, och kan hugga ett skalphugg på hans högra sida.
Om han å andra sidan har dragit av och skall till att hugga dig i huvudet, så kliv med din vänsterfot
framför hans högra och greppa tag i hans högra hand framme vid dussacken med din vänsterhand,
så kan du skära honom över ansiktet. Om han vill skära dig över ansiktet, så kliv bakåt med
vänsterfoten och vänd upp dussacken till höger om dig, så att långa eggen pekar uppåt. Hugg
honom strax därefter i vänstersidan. Parerar han, så kliv med högerfoten mot hans högra sida och
hugg ett dubbelt korshugg mot hans huvud.



Ett undre snitt med ett tvärhugg.

Gör så här när du fäktas in med det undre snittet: stå med vänster fot fram och låtsas att du skall
hugga in ovanifrån, men just då greppar du tag med vänsterhanden framme på dussacken, och
vänder dig i det undre snittet. Om du då står med vänsterfoten fram i ett tvärhugg motståndaren skär
mot din högerarm, så vänd din dussack över hans och ryck honom till dig, så har du kontrat snittet,
och du kan skära honom. Vill han parera, så kliv tillbaka med vänsterfoten och stöt honom i
ansiktet. Om han stöter dig i ansiktet på samma sätt, så skjut undan stöten med garden bågen, kliv
fram med höger foten och hugg honom i vänstersidan. Påarerar han det, så kliv tillbaka med
högerfoten och hugg ett tvärhugg mot hans högerarm. Skulle han hugga mot din högra sida, så
förekom honom genom att kliva fram med vänsterfoten och hugga honom underifrån mot hans
högra armbåge. Parerar han, så låt klingan snabbt fara av och hugg honom ovanifrån i högerarmen.



Ett övre snitt med en avsättning

När du fäktas in mot din motståndare gör du som följer i det övre snittet. Stå med höger fot fram
och hugg ett rakt utsträckt hugg ovanifrån mot hans huvud, och skär honom därigenom i ansiktet.
Om han tänker skära dig på samma sätt, så kliv fram med högerfoten och skjut undan snittet med
långa eggen. Grip sedan tag med vänsterhanden framme i dussacken och sätt den mot hans hals, och
ryck honom till dig. Gå sedan strax fram med vänsterfoten, så kan du kasta honom omkull. Tänker
han å andra sidan kasta dig omkull, så kliv tillbaka med högerfoten och lägg vänsterhanden som
stöd på dussacken och skär honom från dig med starkan, så kommer du undan hans kast. Kliv sedan
strax tillbaka och hugg ett skalphugg mot hans huvud. Parerar han, så häng på din vänstra sida och
hugg två långa hugg igen ovanifrån. Skulle han hugga ett dubbelt hugg mot dig på samma sätt som
nämnts, så vänd dig genom under hans hugg med dussacken högt över huvudet i god parad, och
låtsas att du skall hugga honom ovanifrån, men stöt honom istället i ansiktet.



Ett vredeshugg mot det övre snittet

Gör så här i följande stycke: gå fram med högerfoten och hugg samtidigt ett kraftigt hugg mot
motståndarens huvud. Om han hugger mot dig på samma sätt, så kliv fram med högerfoten innanför
hans högra och ta tag med vänsterhanden i mitten av din dussack, och sätt den mot undersidan av
hans högerarm, så att ditt hjalt är vänt mot hans ansikte. Skjut honom kraftigt från dig, samtidigt
som du drar tillbaka din högerfot, så kastar du motståndaren omkull med snittet. Skulle han å andra
sidan vilja kasta dig omkull med ett snitt, så du faller sårad till marken, så dra tillbaka högerfoten
samtidigt som du hugger honom kraftigt i vänsterarmen, så kommer du undan motståndaren.
Skulle han förekomma dig med ett hugg, så hugg ett tvärhugg underifrån mot hans högerarm. Och
om motståndaren skulle hugga ett tvärhugg mot din högersida, så kliv fram med vänsterfoten och
för strax undan hugget med långa eggen, samtidigt som du fintar två hugg mot motståndarens
huvud. Om han å andra sidan vill lura dig på samma sätt, så ta tag i hans högerhand med din vänstra
och hugg ett tvärhugg mot hans övre öppningar.



En rundvändare med ett dubbelt hugg ovanifrån

När du fäktas in mot motståndaren, så gör som följer: stå med vänster fot fram och hugg ett dubbelt
hugg ovanifrån mot honom. Så fort du får kontakt med hans dussack, så kliv fram med högerfoten
och greppa tag i hans högra underarm/armhåla med din vänsterhand och knuffa honom från dig, så
vänder du honom runt. Om han å andra sidan vill göra samma sak mot dig, så du står med höger fot
fram i rundvändningen, så dra tillbaka vänsterfoten och stöt honom två gånger mot ansiktet eller
bröstet. Parerar han, så kliv fram med högerfoten igen och hugg mot hans huvud. Parera han även
detta, så lyft upp dussacken framför ansiktet så att spetsen pekar ner till vänster om dig, greppa tag i
spetsen med vänsterhanden och slå honom i huvudet med hjaltet. Skulle han slå dig med hjaltet i
huvudet på samma sätt, så skjut undan detta med garden kronan. Låt sedan klingan strax fara, och
hugg honom med ett tvärhugg i huvudet. Parerar han det, så hugg från ena öppningen till den andra
ovan och undertill där du hittar honom öppen.



Ett tvärhugg mot krummhugget

Gör på följande vis med detta tvärhugget: kliv fram med vänsterbenet och hugg ett utsträckt
tvärhugg mot högersidan av hans huvud. Om han hugger på samma sätt mot dig, och du då står med
höger fot fram, så kliv fram med vänsterfoten och hugg ett krummhugg mot hans högersida.
Därifrån skär du honom över ansiktet och hugger honom i högerarmen. Parerar han det, så hugg
underifrån mot hans högersida. Om han gör detta mot dig, så ta tag med vänsterhanden över hans
högra och tryck honom ner, så har du kontrat hans hugg, och hugg honom samtidigt i huvudet. Om
motståndaren har greppat tag i dig på samma sätt, så kliv fram med högeroten och ta tag med
vänsterhanden i hans högerhand så för du undan hans hugg, och du är på jämn fot med din
motståndare. Har han slitit sig från dig och nu är på jämn fot med dig, så hugg honom rakt
ovanifrån mot hans hjässa. Parerar han, så ta ett ordentligt kliv med vänsterfoten ut på hans
vänstersida och hugg honom snabbt två gånger ovanifrån. Om han hugger mot dig två gånger, så för
undan hans attack med ett krummhugg med korta eggen, så kan du hugga honom eller skära honom
därefter.



Ett kast med benkrok

Så här gör du i detta stycke: hugg ett lång utsträckt hugg ovanifrån mot honom. Hugger han mot dig
med långa utsträckta hugg, så kliv in med högerfoten innanför hans vänstra så du får benkrok på
honom. Om din motståndare försöker sätta dig i ovannämnda trångmål, så hugg ett krumhugg och
för din högerarm över hans högra samtidigt som du sätter vänsterhanden över hans strupe. Dra till
dig benkroken så kastar du honom till marken med ett brak. Om han vill kasta dig på samma sätt, så
kliv med vänsterfoten bakom hans vänstra och greppa tag med din vänsterhand i hans vänstra
armbåge, så undkommer du honom både ovan och undertill. Hugg dig sedan från honom med ett
hugg ovanifrån. Om han då far efter dig med ett hugg, så vänd upp dussacken över huvudet i god
parering, och för undan hans hugg med långa eggen. Stöt honom sedan strax i ansiktet eller bröstet.
För motståndaren undan stöten, så skär honom ovanifrån i huvudet. Skulle han då även föra undan
detta, så använd de två undre snitten från vardera sida.



Anfall (ty. Silverpoppeln från taket) mot (ty. det undre) växelhugget

Utför silverpoppeln från taket som följer: stå med båda benen samman och dussacken över huvudet
med spetsen hängande bakåt. Därifrån kliver du fram med högerfoten och stöter bakom ditt huvud,
från din vänstersida mot hans högra. Om du då står med höger fot fram i växeln, och motståndaren
stöter mot dig på detta vis, så vänd upp dig ur växeln samtidigt som du kliver fram med
vänsterfoten och för undan stöten med långa eggen. Kliv sedan i triangel och hugg honom ovanifrån
i huvudet. Parerar han, så kliv med högerfoten till vänster om honom och hugg honom igen mot
hans övre öppningar. Om han hugger på samma sätt två gånger ovanifrån, så parera med långa
eggen och kliv med vänsterbenet innanför hans högra. Ta tag med vänsterarmen över hans högra
och så kan du hugga honom i huvudet. Om motståndaren gör samma sak mot dig, så ta tag i hans
högerarm med vänsterhanden och skjut honom från dig, så kommer du undan hans armbrytning.
Kliv därefter strax med vänsterfoten framför hans högra och vänd dig ur hans arm på din högersida,
med långa eggen vänd uppåt, och kliv tillbaka med vänsterbenet. Hugg dig sedan från honom med
ett långt utsträckt hugg.



En armbrytning mot en stöt

När du fäktas in mot din motståndare så kliv fram med högerfoten och hugg ett lång utsträckt hugg
ovanifrån mot hans huvud. Vill han då parera detta, så hugg ett vindhugg, vilket ser ut som följer:
håll upp dussacken med högerhanden så att spetsen pekar ut bakom ryggen och hjaltet är riktat
uppåt. Kliv tillbaka med högerfoten och hugg honom kraftigt i högerarmen. Om det skulle vara så
att han kommer anfaller dig med samma hugg, och du då står med höger fot fram, så parera med
långa eggen, och hugg honom underifrån i högersidan. Parerar han detta, så hugg strax efter nästa
öppning. Om han hugger efter på samma sätt mot dina öppningar, så lyft upp och vänd dussacken
över huvudet i ett tvärhugg med vänster (latin höger) fot fram, och hugg honom i högerarmen.
Parerar han detta, så hugg ett lång hugg mot hans högersida. Om han hugger in mot dig två gånger,
så parera och kliv in med högerfoten fäll hjaltet över hans högerarm, greppa med vänsterhanden vid
hans högra armbåge och vänd dig till vänster, så bryter du armen på honom och kan även kasta
omkull honom



Ett dubbelhugg mot vindningen

Gör som följer när du utför dubbelhugget: stå med höger fot fram och hugg med korta eggen mot
hans huvud. Om han hugger mot dig på samma sätt, och du befinner dig i vindningen, så lägg väl
märke till hans hugg, och kliv med höger foten mot honom. Vinda dig sedan mot honom, och i
samma stund som du gör det, så greppar du tag i spetsen på hans dussack med din vänsterhand, kliv
sedan med fram med högerfoten och vinda dig mot hans högersida. Om han försatt dig i samma
trångmål, så kliv in med vänsterfoten och greppa tag i hans högra armhåla, och skjut honom från
dig, så kommer du undan hans hugg. Se sedan till att hugga honom med ett så kraftigt tvärhugg i
högerarmen så du förlamar det. Kliv sedan tillbaka med vänsterfoten och hugg underifrån mot hans
ansikte. Om han använder samma teknik mot dig, så skjut undan detta med långa eggen, kliv efter
med vänsterfoten och vinda in spetsen i hans ansikte. Parerar han det, så hugg två gånger mot hans
högerarm. Om han hugger mot dig på detta vis, så kliv med vänsterfogen till höger om honom, och
slå till honom med vänsterhanden i hans högra armbåge, så kan du skära honom ovan- och undertill. 



Avsättning med ett snitt

När du går mot din motståndare så ställ dig med vänster fot fram och hugg underifrån mot
hans högra armbåge. Vill han då parera, så kliver du tillbaka med vänsterfoten och hugger ett
dubbelt korshugg mot hans vänstersida. Skulle motståndaren göra detta mot dig, och du då
står med höger fot fram, parerar du med långa eggen och hugger honom sedan hårt i hans högra
sida. Parerar han, så följ efter med vänsterfoten och stöt mot ansiktet. Upptäcker han stöten och och
vill parera, så hugger du ett långt hugg ovanifrån mot motståndarens hjässa. Om han å andra sidan
hugger mig dig på detta vis, så kliv strax tillbaka med vänsterbenet, och i samma stund låtsas du att
du skall hugga mot hans huvud, men istället så tar du snabbt tag i främre delen av dussackklingan
och lägger spetsen runt halsen på honom. Kliv sedan med höger fot innanför hans vänstra och ryck
honom till höger om dig, så tvingar du honom på fall.



De två högsta träffarna med dussacken

När du träder inför din motståndare utför du första träffen sålunda: kliv fram med höger fot
och hugg mot hans huvud. Parerar han det, så kliver du strax fram med vänsterfoten och
hugger ett tvärhugg mot hans högra arm. Skulle han å andra sidan göra detta mot dig, och du
står med höger fot fram, så sträcker du ut högerarmen och hugger honom i högra stortån, kliv fram
med vänsterfoten och hugg underifrån mot hans högra armbåge. Parerar han detta, hugger du ett
tvärhugg mot högersidan av hans huvud. Skulle han använda sig av samma teknik, så parerar du med
långa eggen, och kliver fram med högerfoten och fäll ner eggen krumt över hans högerarm och skär
honom över ansiktet. Om din motståndare vill skära dig på detta vis, tar du tag i hans högerhand
med din vänstra, skjuter honom från dig, och hugger honom i hans övre öppningar.



En fintad stöt mot en missad växel(lat. En växel som förs längre 
bakom benet)

När du fäktas mot motståndaren gör du så här: gå fram med högerfoten och hugg ett långt utsträckt
hugg som landar på marken framför högerfoten, därefter kliver du fram med vänsterfoten, lyfter upp
dussacken och vänder in spetsen bakom huvudet från vänster in i hans högra i ansiktet på honom.
Skulle motståndaren stöta mot dig på detta vis, och du står med vänster fot fram och just missat en
med ett växelhugg, kliver du tillbaka med den, och för undan hans spets med ryggen på dussack. Kliv
sedan fram med högerfoten och hugg en dubbelfint mot hans huvud. Parerar han, vänder du in
spetsen i ansiktet på honom, och därefter hugger du ett korshugg mot hans högerarm. Om
motståndaren hugger mot din högerarm på så sätt, för du hugget undan med korta eggen och skär
honom över ansiktet samtidigt. Ser du motståndaren försöka skära dig på detta vis, för du undan det
med kronan och hugger och stöter honom i huvudet därefter.



Tvärhugget från båda sidor

När du träder inför din motståndare utför du tvärhugget sålunda: kliv fram med högerfoten mot
honom, och hugg ett tvärhugg från din högeraxel mot hans högersida. Om han hugger ett tvärhugg
mot dig på detta vis, och du befinner dig i samma hugg med höger fot fram, så parerar du med långa
eggen, och hugg kvickt ett tvärhugg mot hans högersida också. Parerar han så kliver du fram med
vänsterfoten och hugger honom i huvudet ovanifrån med långa eggen. Om han å andra sidan skulle
hugga på samma sätt två gånger mot dig, parerar du med korta eggen, och kliver fram utan rädsla
mot motståndaren med vänsterfoten och tar tag i hans högra armbåge med vänsterarmen, och vänd
dig med dusacken under hans högerarm med vänsterhanden till hjälp, så skär du honom och om du i
samma stund skjuter honom från dig kan du hugga honom hårt i huvudet. Om det skulle vara så att
din motståndare skulle använda sig av ovanstående teknik, så går du tillbaka med högerfoten1

samtidigt som du parerar hans hugg med kronan och då kan du också skära honom. Vidare därefter,
kan du arbeta från en öppning till en annan.

1 Tyskan säger vänster. 



Ett snitt med en avväpning

När du kliver in för att snitta din motståndare gör du så här: stå med vänster fot fram, och följ
noga med vad motståndaren hugger mot dig, och när han kommer mot dig med ett hugg
ovanifrån, kliver du in i det undre snittet mot hans högersida samtidigt som du tar tag på
insidan av hans högerarm med din vänstra hand, så att hans dussack befinner sig mellan dina armar,
och på detta vis kan du ta dussacken från honom. Sedan, om du kliver fram med högerfoten framför
hans högerfot och vänder dig till höger om honom, kan du bryta armen på honom. Om han vill
bryta armen på dig på detta vis, tar du vänsterhanden till hjälp, så kommer du loss från honom.
Därefter kliver du strax fram med vänsterforen och tar tag med vänsterhanden i hans högerfot,
samtidigt som du sätter du sätter dussacken mot strupen på honom. Dra sedan vänsterhanden åt dig
nedantill, samtidigt som du skjuter från dig ovantill, så kastar du honom på rygg.



Garden Dagen och bågen som ett kast utgår ifrån.

När du fäktas in mot motståndaren så kliver du fram med högerfoten och ställer dig sålunda i
garden dagen: sträck armen högt upp över huvudet, så att långa eggen pekar uppåt och
spetsen är riktad bakåt. Härifrån vänder du spetsen in i motståndarens ansikte eller bröst.
Parerar han det, så kliver du fram med vänsterfoten och hugger honom i högerarmen med ett
tvärhugg, och skulle han parera även det, så hugger du ett skalphugg mot hjässan på honom. Skulle
han å andra sidan hugga mot dig med dubbelhugg på detta vis, så försvarar du dig med bågen så
kvickt du kan samtidigt som du kliver fram med vänsterfoten, och lyfter upp dussacken över
huvudet, sedan går du fram med högerfoten och stöter honom i bröstet. Skulle han stöta dig i bröstet
på detta sätt, för du undan stöten med långa eggen, och hugger underifrån mot hans högerarm. För
han undan ditt hugg, så hugger du honom i högerarmen ovanifrån. Skulle han hugga mot din
högerarm sålunda, parerar du med bågen och tar tag med vänsterhanden i hans högra fot dra den till
dig samtidigt som du stöter honom i skrevet med dussacken, så fäller du honom.



En avväpning med ett kast

Gör som följer i detta stycke: ställ dig med vänster fot fram och rör dig mot motståndaren med
hugg ovanifrån, och när du kommer nära honom, går du fram med höger fot och hugger ett
krumhugg mot vänstersidan av hans huvud. Vidare, om han skulle göra detta mot dig, och
du står med höger fot fram parerar du med korta eggen, och i samma stund skär du honom med
långa eggen över halsen. Försöker han parera, så kliv fram med vänsterfoten och hugg honom
underifrån i högerarmen. Därefter drar du tillbaka vänsterfoten igen, och hugg honom underifrån i
vänstersidan. Skulle motståndaren hugga på samma sätt mot dig, så lägg noga märke till hugget och
kliv fram med vänsterfoten och hugg ett lång utsträckt hugg i huvudet på honom. Greppa sedan tag i
högerarmen med vänsterhanden över hans dusack, och vänd honom över till höger om dig, så tar du
dusacken från honom, och därefter lägger du spetsen på din dussack på hans hals. Om han försöker
göra detta mot dig, låter du honom ta dussacken och tar tag i hans vänstra armbåge med
vänsterhanden och med högerhanden mellan benen på honom, så kastar du honom lätt.



Vakttornet mot ett kast

Så här utför du detta stycke: gå fram med vänsterfoten och håll dussacken över huvudet så att
långa eggen är vänd uppåt, och spetsen pekar mot motståndaren. Därefter kliver du fram
med högerfoten och stöter honom i ansiktet. Skulle han parera, för du fram långa eggen och
hugger honom i huvudet. Om motståndaren skulle attackera dig med stötar och hugg på detta vis,
parerar du och kliver fram med vänsterfoten samtidigt som du hugger mot hans högerben. Försöker
han parera, kliver du fram med högerfoten i bindningen och hugger ett korshugg mot hans ansikte.
Om han å andra sidan hugger mot ditt ansiktet, så kliver du fram med vänsterfoten och parerar med
långa eggen, och snabbt därefter hugger du mot hans högerarm. Gör motståndaren detta mot dig,
kliver du tillbaka med högerfoten, och låter dussacken falla, tar tag i hans vänstra armbåge med
vänsterhanden och låser fast honom, och därifrån kan du även kasta omkull honom.



Ett skalphugg mot bågen

Utför detta stycke sålunda: hugg ett långt och högt skalphugg mot hjässan, så att när du kommer
fram till honom, så kliver du fram med vänsterfoten och skjuter in korta eggen i ansiktet på
honom. Parerar han det, så gör du en dubbelfint, och fortsätter fram med högerfoten och
hugger honom ovantill i högersidan av huvudet. Om motståndaren hugger mot dig på detta vis, så
tar du ett steg fram med högerfoten och använder dig av bågen, dvs med hjaltet framför huvudet, och
strax därefter fortsätter du fram med vänsterfoten och vänder in ett dubbelt snitt, och skär honom i
ansiktet. Skulle han parera, kliver du fram med högerbenet mot och hugger honom i huvudet med
långa eggen. Skulle han hugga mot dig på detta vis, kliver du fram med vänsterfoten och vänd ner
dussacken till höger om dig, och hugger honom i huvudet rakt ovanifrån från höger. Därefter tar du
tag i hans vänsteraxel med vänsterhanden och skjuter honom från dig. Om han skulle skjuta dig från
sig på detta vis, går du fram med vänsterfoten framför hans vänstra och tar tag i hans vänstra
knäveck och skär honom i ansiktet ur bågen.



En avväpning med en armbrytning

Utför detta stycke sålunda: gå fram med vänsterfoten och hugg ett dubbelhugg mot huvudet på
honom. Parerar han, så kliver du fram med högerbenet och hugger ett tvärhugg mot
högersidan. Parerar han det också så går du fram med vänsterfoten på hans högersida och
vänder in dussacken i ansiktet på honom med långa eggen uppåt. Om din motståndare stöter mot
dig på detta vis, går du fram med högerfoten och för undan hans attack med långa eggen. Snabbt
därefter ställer du ditt vänsterben framför hans vänstra, och för hjaltet in på utsidan över hans
högerarm, på så vis hugger du genom huvudet på honom. Sedan ser du till att ta tag i hans högra
armbåge med din vänsterhand, så bryter du armen på honom. Vidare, skulle motståndaren å andra
sidan använda sig av samma teknik på dig, och försöker bryta armen på dig, greppar du med
vänsterhanden i hans högra armbåge och lägger du dussack över hans högerarm, och vänder dig till
höger samtidigt som du tar hjälp med vänsterhanden på den högra, så sliter du dussacken ur
händerna på honom. Om han å andra sidan tagit din dussack så slår du till honom i vänstra
armbågen med vänsterhanden slipper du undan att han skadar dig.



Två inbrytningar som ett kast utgår ifrån

Detta fäktstycke utförs sålunda: gå fram med vänsterfoten och hugg underifrån i vänstersidan.
Parerar han, använder du ett skel- och ett skalphugg mot högersidan av hans huvud. Sedan
kliver du fram med högerfoten och vänder in spetsen i ansiktet eller bröstet på honom.
Skulle han vända in spetsen på samma sätt mot dig, går du fram med vänsterfoten för du undan
stöten med långa eggen, kliver fram med högerfoten och hänger och vindar även du spetsen mot hans
ansiktet. Därefter hugger du honom i högersidan. Parerar han så hugger du snabbt ett dubbelt hugg
mot hans högra arm. Om han hugger dig dubbelt i harmen, kliver du i triangel och parerar med
långa eggen, och ett utsträckt tvärhugg mot hans högra öra. Om han hugger mot dig på samma sätt,
tar du tag runt halsen på honom med vänsterhanden, så har du kontrat hans hugg. Om han håller
fast dig sålunda, kliver du med vänsterbenet bakom hans knäveck och slår en benkrok på honom. Ta
sedan tag med vänsterhanden runt om midjan på honom, så kastar du omkull honom.



Två inbrytningar med vardera spets 

När du kommer inför din motståndar med din dussack, så kliv fram med höger fot, samtidigt som 
du hugger in hugg ovanifrån, och skjuter in korta eggen mot ansiktet eller bröstet på motståndaren. 
Parerar han, så hugger du ett dubbelt hugg ovanifrån mot huvudet, och dublerar ovantill och muterar 
undertill. Sedan kliver du in med vänsterfoten och hugger underifrån mot hans högerarm. Om han 
hugger mot dig på samma sätt under- och ovanifrån, kliver du fram med vänsterfoten, och skjuter 
fram långa eggen på din dussack ovan- och undertill och parerar sålunda, men samtidigt som du gör 
det, vänder du ner korta eggen, kliver fram med högerfoten och hugger ett skalphugg mot hans 
hjässa. Försöker motståndaren göra samma sak, hugger du ett korshugg mot hans högerarm, och 
kliver tillbaka med högerfoten. Följer han efter, så fattar du tag i mitten av din dussackklinga med 
vänsterhanden, och håller den så att långa eggen är vänd uppåt, och stöter motståndaren i ansiktet 
med spetsen. Vidare, när han nu tänker stöta dig i ansiktet med båda händerna på dussacken, så kliver 
du in med högerfoten bakom hans vänstra och sätter benkrok för honom, samtidigt som du lyfter 
upp händer och dussack i kronan, så värjer du dig från hans stick. Därefter för du hjaltet fram om 
hans hals och drar åt dig nedan, samtidigt som du skjuter från dig ovantill på din högersida, så kastar 
du omkull honom. 



En solvisning med ett kast

Gör som följer i detta stycke. Kliv fram med högerfoten och hugg ett skel- och skalphugg med långa
och korta eggen mot hans huvud. Parerar han, så kliver du tillbaka med högerfoten och stöter spetsen
i ansiktet på honom. Gör han detta mot dig, så går du fram med högerfoten och parerar med långa
eggen. Därefter går du fram med vänsterfoten och hugger honom i vänstersidan av huvudet. Parerar
han, skär du honom över ansiktet, kliver fram med högerfoten och hugger ett tvärhugg mot
högersidan av hans huvud. Skulle motståndaren använda samma teknik, så går du fram igen med
högerfoten och hugger ett dubbelt finthugg mot hjässan på honom. Parerar han då, så låter du
dussacken falla och tar tag med högerhanden i hakan på honom, och med vänsterhanden på huvudet.
Om han då tagit tag i ditt högerben och tänker fälla dig, så vänder du hans ansiktet mot solen, så kan
han inte skada dig, samtidigt som du kastar omkull honom.



Vredeshugget mot en långspets

När du träder fram inför din motståndare, så ta ett steg fram med vänsterfoten och håll dussacken
med armen utsträckt över huvudet till höger om dig, så att spetsen hänger bakåt, och långa eggen
pekar uppåt. Kliv sedan fram med högerfoten och hugg ett dubbelt vredeshugg mot högersidan av
hans huvud. Parerar han, så stöter du spetsen i ansiktet eller bröstet på honom. Om han stöter mot
dig på följande vis, parerar du med långa eggen och kliver fram med högerfoten, och skjuter in
spetsen i högersidan av bröstet på honom. Parerar han, så fortsätter du fram med vänsterfoten och
hugger ett korshugg mot högersidan av hans huvud. Parerar han detta också, så hugger du ett hugg
underifrån mot högerarmen. Om motståndaren å andra sidan skulle gå efter dina blottor ovan- och
undertill som nämnt, så kliver du mot honom med vänsterfoten och parerar med långa eggen, och
därefter hugger du honom i stortån i foten han har fram. Vill han då parera detta, så stöter och
hugger du kvickt mot hans huvuds övre blotta.



Oxen mot bågen

Gör som följer i detta fäktstycke: stå rakt med benen samman, och armen rakt utsträckt framför dig,
och dussacken med spetsen pekande mot motståndaren och långa eggen riktad uppåt. Härifrån kliver
du fram med högerbenet, och hugger ett tvärhugg mot hans vänstersida med korta eggen. Parerar
han, so kliver du fram med vänsterfoten till höger om honom, och hugger ett långt utsträckt hugg
ovanifrån mot huvudet. Om din motståndare hugger på detta vis, så kliver du fram med höger foten
och skjuter undan hugget med bågen och dussacken i vänsterhandens(sic!). Därefter kliver du fram
med högerfoten och vänder upp dig i hängande spets, och hugger mot högersidan av hans huvud.
Parerar han, tar du dussacken i höger hand och hugger ett dubbelt skalphugg mot hans huvud.



En övergång med ett omvänt hugg mot halvkronan

När du kliver fram inför motståndaren gör du så här: stå med kroppen vänd mot motståndaren men
titta på honom, håll dussacken över huvudet med armen rakt uppsträckt, och långa eggen pekande
uppåt, i övergång. Därefter kliver du fra med höger fot och hugger ett omvänt hugg i huvudet på
motståndaren. Parerar han, förekommer du honom med dubbla stötar och hugg. Om motståndaren å
andra sidan vill förekomma dig och du då står med vänster fot fram i halvkronan, lyfter du upp
dussacken i full krona, och parerar hans hugg mellan dina båda händer. Samtidigt kliver du fra med
högerfoten vänder dig till höger och stöter spetsen i ansiktet eller bröstet på honom. Vidare, om han
skulle han parera, hugger du honom kvickt underifrån i armen, kliver tillbaka med högerbenet, och
hugger ett tvärhugg i högersidan av hans huvud. Hugger motståndaren ett tvärhugg mot dig, kliver
du fram med vänsterbenet och för undan det med långa eggen. Därefter faller du in krumt över
honom, går fram med högerfoten och skär honom ovanifrån i ansiktet. Parerar han det övre snittet,
vänder du dig ner i det under och skär honom underifrån.



Två inbrytningar som ett kast utgår från

Följande stycke utförs sålunda: ställ dig med vänster fot fram i garden Dagen. Därefter går du ut från
Dagen, vänder spetsen mot ansiktet på honom, kliver fram med högerfoten och vänder dig till höger
med hjaltet över huvudet i gott skydd. Gå sedan med vänsterfoten till höger om honom och hugg
tvärhugg med långa och korta eggen mot hans huvud. Skulle han parera, tvekar du inte att hugga
honom i högerarmen. Om motståndaren å andra sidan skulle hugga mot din högerarm på detta sätt,
kliver du fram med vänsterfoten och parerar hans hugg med långa eggen, och skjuter in spetsen i
ansiktet eller bröstet på honom. För han undan stöten, hugger du skalp- och skelhugg mot hans
huvud. Om han hugger mot dig på detta sätt, använder du dig av ett krumhugg och lägger hjaltet
bakom nacken på honom, samtidigt som du tar tag i spetsen med vänsterhanden, och drar honom
till dig. Om han har lagt dussacken mot dig och trycker dig mot sig, så tar du tag med vänsterhanden
i hans haka och slår hjaltet i ansiktet på honom, då måste han släppa taget. Därefter, sätter du
krokben på honom, drar åt dig och trycker från dig ovantill, så faller han baklänges.



En ansättning med ett snitt mot kronan

Ställ dig med vänster fot fram och hugg ett vredeshugg mot hans huvud. Parerar han, hänger du,
vindar och stöter honom i ansiktet. Därefter kliver du fram med högerfoten och växlar genom mot
hans vänstersida, och i genomväxlingen hugger du honom två gånger i högersidan. Parerar han även
detta, växlar du genom två gånger från hans vänstra till hans högra sida med ett korshugg, och hugg
honom i högerarmen. Vidare, skulle han göra detta mot dig, kliver du fram med högerfoten och
parerar med långa eggen, och gör strax därefter en dubbelfint mot hans högerben. Därefter lyfter du
upp dussacken i gott skydd och hugger ett korshugg i ansiktet på honom. Skulle han göra något
liknande mot dig, går du mot honom med ett hugg ovanifrån, och i hugget tar du tag i hans högra
armbåge med vänsterhanden och skär honom i högersidan av ansiktet. Använder sig din motståndare
av detta, så tar du tag i spetsen på din dussack med vänsterhanden lyfter upp den i garden Kronan, så
har du kontrat hans snitt. Stöt honom sedan i ansiktet med hjaltet så kommer du undan honom
också, och kan därefter slita och skära honom.



En ansättning mot halsen med ett ryck

Så här utför du följande stycke: ställ dig med höger fot fram och ställ dig med dussacken i
högerhanden uppsträckt över huvudet. Om din motståndare står så här, kliver du fram med
vänsterfoten och hugger ovanifrån mot hans huvud. Hugger han mot dig på detta vis, går även du
mot honom med ett hugg ovanifrån, och för undan hans hugg med långa eggen. Därefter går du
fram med vänsterfoten, så att foten befinner sig nedanför bredvid hans vänstra. Därefter vänder du
dussacken så att spetsen pekar mot motståndarens högersida, tar tag med vänsterhanden i mitten av
din klinga och trycker den mot motståndarens hals, och pressar honom bakåt. Om du sedan ett ben i
hans knäveck, och drar det till dig, kommer du kasta omkull honom. Om din motståndare å andra
sidan har dig i detta grepp undertill och ovantill. Tar du tag i hans högerhand med din vänsgra och
lyfter upp den hårt. Därefter, om du stöter honom snabbt i ansiktet, tvingas han släppa dig för att
parera och du slipper undan.



Ett hugg ovanifrån följt av ett armlås

I detta stycket står du med vänster fot fram, och håller dussacken med högerarmen utsträckt i ett
hugg ovanifrån, så att långa eggen pekar framåt. Därefter kliver du fram med högerfoten mot
motståndaren och hugger rakt mot hans huvud med långa eggen. Gör motståndaren detta mot dig, så
gör du fram med höger fot och hugger även du rakt mot hans hugg, och stöter in spetsen i ansiktet
på honom så att du för undan hans hugg med korta eggen, men när du gör detta skall du se till att
sedan gå in med vänsterfoten och föra in din arm över hans högerarm på in sidan, bakom hans
dussack, så att du har den i ett fast grepp bakom ditt vänstra skulderblad. Om motståndaren har fått
fast dig på samma sätt, ställ då högerfoten innanför och bakom hans vänstra, och vänd snabbt om
armen till vänster, och för den runt hans hals, och därefter tar du tag i hans bröst ovantill, och du
sedan drar honom över din vänsterfot, kommer han falla omkull, och kan inget mera göra.



En kastteknik med dussacken

I detta stycke ställer du dig med höger fot fram och hugger ett finthugg ovanifrån mot motståndarens
samtidigt som du kliver fram med vänster fot, men så fort du fört undan hugget för du in spetsen i
hans ansikte. Om motståndaren å andra sidan försöker sig på samma sak, och stöter mot ansiktet på
dig, och du då befinner dig i vågpositionen, går du fram med vänsterfoten med dussacken upplyft
med rak arm över huvudet och spetsen pekande mot motståndaren och långa eggen uppåt. Om du
gör detta, samtidigt som du stöter in spetsen i vänstersidan av hans ansikte, kommer du föra undan
hans stöt till höger om dig. Därefter går du ner i vågpositionen med ditt vänsterben utanför hans
vänsta och håller dussacken i skydd med långa eggen uppåt. Sedan tar du tag med vänsterhanden i
hans vänstra fot som han har fram, sedan lyfter du upp den samtidigt som du hugger underifrån mot
hans arm med långa eggen och yttre delen av din dussack, samtidigt som du håller dussacken i gott
skydd framför ansiktet vilande mot hans arm, och på så vis kan du kasta omkull motståndaren. Om
han å andra sidan skulle göra samma sak mot dig, tar du tag med vänsterhanden på insidan av hans
handled och drar åt dig så hårt du kan, så tvingar du honom att falla med dig om han inte släpper
taget.



En annan variant av föregående

I detta stycke när ni båda två använder er av samma teknik, och ni båda står med vänster fot fram
och du håller dussacken med strak arm, så att långa eggen befinner sig uppåt, styr du in spetsen från
din vänstersida i ansiktet på motståndaren. Sedan sänker du dussacken lite och vänder handen så att
korta eggen riktas uppåt, och hugger två gånger mot motståndarens huvud. Om motståndaren å
andra sidan slår spetsen i ansiktet på dig, ställer du dig i vågposition, och drar in högerhanden som
du håller dussacken med till bröstet, vänder upp spetsen och för undan motståndarens stöt med
långa eggen, och om han försöker hugga två gånger mot huvudet, för du upp dussacken i skydd så att
långa eggen pekar uppåt och stöter honom i ansiktet. Därefter sänker du dussacken och tar tag i hans
vänsterfot som han står fram med med vänsterhanden och lyfter upp den. Om han försöker hugga
dig i huvudet samtidigt, går du mot honom ur din parad och för undan hans hugg till vänster om
dig, och lägger dussacken med långa eggen undertill vid hans högerhand. Därefter skjuter du från dig
ovantill och undertill lyfter du upp, så faller han till marken. Skulle du bli greppad av motståndaren
på detta vis, tar du tag så fort du kan med vänsterhanden i insidan av hans högerhand trycker ner
och drar åt dig, så kommer han falla tillsammans med dig, och på så vis hindrar du honom att lägga
dussacken mot din arm, och du kan samtidigt i kastet slå honom i huvudet


