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netbladet og hjemmesiden,
ModelBane Piger ,
redigeres af Merete NærumPedersen.
merete_np@hotmail.com
Indlæg, spørgsmål, tip, billeder og
vejledninger er altid velkomne hos
netbladet og hjemmesiden.
Ved alle jeres indlæg angives navn
på forfatteren.

Miljø med murer.
Til miljøet er brugt:
En bygning, hvis mure er afskallede og
trænger til pudsning eller ligefrem
opmuring.

Det er jul!

3 halve tønder (se hos ”Den lille
husbygger)
Et par brædder til at stå på (lister)

Nej ikke endnu, men snart.
Gran, mos og andet grønt hentes frem fra naturens gemmer og sælges i
større eller mindre bundter.
Det er nu naturmaterialerne til modelbanen er nemme at få fat i, så benyt
chancen.
God fornøjelse, glædelig jul og godt Nytår.

En figur med hævet højre arm, så den kan holde murerskeen, der laves
af en metaltråd og en stump pap.
På det nederste billede ses andre ting,
der vil kunne bruges til et murer miljø
(se Den lille husbygger).

Husk vores julekalender på hjemmesiden.
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DM i modelbygning 2003.

Her ses en af de lidt større
modeller, en F-4J, VFMA 235
Death Angels i 1:32

Som nævnt i forrige nummer af MBP, holdt IPMS-Danmark DM i
modelbygning i weekenden 11-12 oktober.
Efter at have set klasseopdelingen og have konstateret, at modeltog
overhovedet ikke optræder til disse mesterskaber, besluttede jeg at gøre
lidt oprør og tilmelde mig, med en model af et hus magen til et af dem vi
har på klubbens anlæg, i klassen: ”alt andet der ikke kan placeres i en
anden klasse”.
Huset blev hurtigt til et lille landskab eller et diorama, som det kaldes i
disse kreds.
I løbet af lørdag formiddag blev modellerne stillet op på de dertil
indrettede borde, inddelt efter klasser.

De to pile viser det sted lige under , som
vises forstørret på billedet nedenfor.

Også militærkøretøjerne var rigt repræsenteret, både i og udenfor
dioramaer.
Som det ses på billederne var der
en del flymodeller i forskellige
målestoksforhold.

Alle disse er som flyene malet omhyggeligt, mest i camouflagefarver og
tilsvinet med mudder.

De var delt i en gruppe med
propeldrevne fly, en med jetfly og
andre fly samt en grupper med fly
i diorama.
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Et enkelt af disse køretøjer har nok mere interesse for modelbanefolk
end de øvrige.

Antallet af skibsmodeller
var mere begrænset.

Her er det. En nydelig
jagtpander kampvogn i
kamuflagebemaling.

Et enkelt, meget flot
sejlskib samt to serier
mindre
modeller
af
moderne krigsskibe med
flotte kølvandsbølger.

Hvorfor
den
er
så
interessant?
Prøv at kigge nedenunder
den.
Hvilken sporvidde vognen passer til er jeg ikke klar over. Modellen er i
1:35, så det må vel
være lidt smaldere
end spor 1, der er
1:32. Jeg tror nu ikke
at
modelbyggeren
har tængt på det.
Påskrifterne
på
siden af vognen ses
her.

Antallet af biler var også
stort. På det første
billede ses en serie
hurtige vogne, der nok
skal holde sig på deres
egen bane, medens
bilerne nedenfor pænt
må
overholde
hastighedsbegrænsning
erne på de almindelige
veje.
Det er ikke bare store
biler, men modellerne er
også store. Den grønne
benzinvogn er over en
halv meter lang.
Disse modeller står i
modsætning
til
militærkøretøjerne,
nypudsede
og
skinnende, som kom de
lige fra fabrikken (hvilket
de vel også gør).

Det sidste lidt mere
fredelige
billede
kunne godt bruges
på en modelbane,
hvis man ser bort
fra,
at
målestoksforholdet
for denne model nok
er lidt større end
modelbanens.
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Denne automobil og et par
andre modeller har dog nok
nogle km på bagen.
Disse biler er en del mindre
end lastbilerne på billedet
ovenfor

De fleste figurer var i 1:35
eller størrer, altså en del
større end de figurer vi bruger
enten det er H0 eller 0 nogle
af
figurerne
vil
kunne
anvendes til spor 1, men bør
nok males i en mere
hverdagsagtig beklædning.
Den lille figur til venstre stammer, ligesom den
store figur fra film og fantasi

Der var hele 4 grupper med figurer og her er nok et af
de steder vi kan lære noget. Både de flade og de
rundmassive figurer var meget omhyggeligt malet.
Billedet viser en flad figur (der var 4 i samme ramme).
Personen er ca 3 cm høj (1:60). Læg mærke til de
malede folder og skygger i dragten.
På det store billedet ses
en
forstørrelse
af
figurens ansigt, hat og
krave.

Fortsættes i næste nummer af ModelBane
Piger med omtale af dioramaer, små stykker landskab bygget op
omkring et køretøj, et fly eller lignende. Nok de modeller, der kommer
modelbanen nærmest.

Messe i Stuttgart.
Sidst i oktober og de første dage i november var der hobbymesse i
Stuttgart. Hald 5 var fyldt med modeljernbanefolk, både forhandlere og
modulanlæg fra forskellige klubber. Her iblandt et norsk, et svensk og to
danske anlæg.

Læg mærke til folderne i
dragten og kniplingerne
på kraven.
Her ses en rundmassivfigur (en figur der har
form som et menneske og ikke er fladtrygt,
som figuren ovenfor) i et lille diorama.
Hullet som soldaten har gravet sig ned i er 2-3
cm bredt.
Læg mærke til det fine net på hjelmen og
folderne i uniformen.
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De tyske anlæg havde
næsten alle bjærge med
mange træer. Meget flotte
træer, hvoraf de fleste var
meget større end dem
man ser her i landet. Ikke
fordi danske træer er
mindre end de tyske, men
der laves mest modeller af
små træer.
Her var de, de store flotte
træer, som vi kender dem
fra naturen.
MBP nr. 11, Side 8

Til min glæde sad der modelbyggere og lavede træer
på messen. På grund af mine manglende
sprogkundskaber fik jeg ikke talt meget med dem,
men jeg fik beskrivelser af hvordan træerne blev lavet
med hjem. Til min overraskelse har jeg ikke haft det
største besvær med at oversætte dem.

snoningen forberedes tynde snoninger som grene evt.
loddet. Derefter indsmøres den snoede stamme i en
blanding af gips, lim, vand og mørkegrå farve.
Efter tørring foretages endnu en farvning og der bruges
sand som barkimitation.

Med en taknemmelig tanke til Modellbahn ´65 i
Stuttgart bringer jeg her de oversatte vejledninger,
idet jeg dog gør opmærksom på at jeg er i tvivl om,
hvad merskum (meerschaum) eller sømos (seemoos)
helt præcist er. Jeg har en fornemmelse af at det
er en mosart, der vokser i vand eller på meget
våde steder.
Så vidt jeg ved er det den plante, der ses her,
men hvad hedder den på dansk? Og hvor kan
man købe den?

Det præparerede mos sorteres efter længde. Derefter
limes mos-kvistene på de snoede grene med UHU-Hart.
Begynd for neden med lange mos-kviste og gå opad
med kortere og kortere kviste. Til toppen tages et stykke
mos, der hovedsagelig består af et hovedskud og stadig
har nogle små sideskud.
Ved
udformningen
af
modelgranerne
orienterer
man sig bedst om form og
farve i naturen.
Held
og
lykke
med
hjemmebygningen ønskes
af
Modellbahn ´65, Stuttgart.

Naturtro grantræer
Nødvendige materialer:
Til stammen:
Til selvbyg kobbertråd (forskellige
styrke)
Eller kunststofsprøjtestøbte (Heki,
Faller)
Til grene/kviste:
Mos fra skoven, præpareret i en
blanding af 1 del glycerin og 2 dele
vand (ca en uge).
Efter tørring indfarves med mørkegrøn
plakatfarve.
Stammen bliver snoet af 0,5 mm tråd.
For at det bliver smallere opad, laves
trådene i forskellig længde. Ved
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Naturtro løvtræer
Nødvendige materialer:
Til stammen:
Til selvbyg kobbertråd (forskellige
styrke)
eller kunststofsprøjtestøbte (Heki, Faller)
Til grene/kviste:
Merskum (også kaldet sømos) købes i
modelbyggeforretninger fra firmaet MZZ
eller billigere i større papæsker gennem
blomsterhandleren fra
MBP nr. 11, Side 10

W.Furch
Erdmannhäuserstr. 11
71642 Ludwigsburg-Poppenweiler
Stammen bliver snoet af 0,5 mm tråd. For at
udformningen af forgreninger og form bliver
så god som muligt, bør man se på træerne i
naturen. Derudover er en tilsvarende fagbog
til stor hjælp.
Efter sammenlodning af træstamme
indsmøres den snoede
stamme
i blanding af gips, lim, vand
og brun afdæmpet farve.
På grenene limes med Pattex eller UHU-Hart passende, i
forvejen afskåret sømos (merskum).

Jernbaneopgave 5, hvor mange?
Et kystbanetog kører fra endestation til endestation på 100 minutter.
Der afgår et tog hvert tyvende minut.
Hvor mange modgående kystbanetog møder toget på sin tur mellem
Malmø og Helsingør?
Se løsningen på jernbaneopgaverne på hjemmesiden.

Jernbaneopgave 6, for sent.

Det færdige træ sprayes (spraydåse
eller
kompressor)
med
brun
akrylfarve. Medens farven endnu er
våd, drysses en blanding af fin flock
i forskellige farver og fabrikater
(Woodland, Heki, Nosh, Faller) over
grenene.

Anders ur går 10 minutter for stærkt, men han
tror selv, at det er 5 minutter bagefter.

Resultatet bliver skønne modeltræer
med ”filigran” udseende.

Bents ur går 10 minutter for langsomt, men han
tror, det går 10 minutter for stærkt.

Held
og
lykke
hjemmebygningen ønskes af
Modellbahn ´65, Stuttgart.

Claus ur er 5 minutter bagefter, men han tror, det er 10 minutter foran.

Nordjyderne Anders, Bendt, Claus og David
skulle alle nå et tog, der skulle afgå klokken
18.00

med

Davids ur er 5 minutter foran, men han tror, det er 10 minutter bagefter.
Hvem af dem nåede toget?
Se løsningen på jernbaneopgaverne på hjemmesiden.
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Interesselisten.
Sidst i september udsendtes den første interesseliste til listens
medlemmer.
Selv om du ikke kom med fra starten, er det aldrig for sent. Du kan
melde dig på listen ved at udfylde skemaet på hjemmesiden (Mailgruppen).

ModelBane Piger
har en hjemmeside med adressen:
http://www.modelbane-piger.dk
e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com
Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com
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