Byg en hule
Idéer til at bygge huler
1:
Byg en hule af træ
Fæld træer og saml træstykkerne op fra jorden. Tryk E for at åbne Inventory. Her kan du lave træstykkerne om til tømmer. Når du har lavet
4 stykker tømmer, kan du lave dit eget ’Crafting Table’. Med det kan du
lave mere avancerede ting såsom døre, senge, stiger eller trapper, men
også nyttigt værktøj såsom økser, hakker og sværd.
Placér klodserne på jorden og byg vægge op. Husk at bygge huller til
døre, vinduer og at lægge tag på din hule. Du kan svæve ved at trykke
to gange på space og flyve op ved at holde den inde. Tryk to gange
igen for at falde ned.
Indret din hule ved at lave ting i ’Crafting Table’. Derinde finder du opskrifter på forskellige møbler og klodser.

2:
Byg en hule oppe i et træ
Find et stort træ, som du vil bygge din hule i.
Fæld andre træer og saml træstykkerne op. Disse skal bruges til gulv,
vægge og tag.
Nu skal hulen bygges, og for at gøre det skal du flyve. Du kan svæve
ved at trykke to gange på space og flyve op ved at holde den inde. Tryk
to gange igen for at falde ned.
Byg din hule op omkring træets krone og brug din fantasi til at forme
den. Hvis du vil lave en stige til din hule, kan du lave den inde i ’Crafting
Table’.

3:
Byg en jordhule
Find en bakke eller et bjerg og ødelæg klodserne, så du laver en gang.
Hvis du skal bruge en skovl, hakke eller fakler, skal du bygge et ’Crafting Table’. Du skal bruge 4 stykker tømmer for at bygge et ’Crafting
Table’. Derinde finder du opskrifter til alverdens ting, som du kan pynte
din hule med.
Sæt en dør i din hule og indret med en seng, kiste eller andre sjove
ting.
Du kan også lave en trappe ned i jorden, hvor du kan finde mineraler
og krystaller. Men pas på lava!
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