Modeller och smådetaljer för MJ

Frykmo Modellbyggeri

Målning och monteringstips
Flakmopeder
Omålade detaljsatser i resin

MCB med öppet flak, MCB med lastlåda,

MCB Televerksmoped,

Version 2.0 20220426

N

H0

Norsjö Carrier Electric Postmoped

Detaljsatsernas innehåll:

MCBvarianterna
1 st moped
1 st förare
 Till Televarianten hör också
1 st dekalsats med text TELE
1 st stege

Norsjö Carrier Postmoped
1 st moped
1 st förare
1 st dekalsats med postlogga

Allmänt:

Byggtipsen är i stort sett gemensamma för modeller i samtliga skalor, N, H0 och 0.

1) Förberedelser:

Lämpliga verktyg för efterputs:
 Vass kniv, skalpell eller brytbladskniv
 Liten avbitartång
 Fin nålfil, nagelfil på pappersstomme
 Fingradigt slippapper

0

För målning:
 IPA (Isopropanol) eller Tröd för rengöring
 Vattenbaserad (akryl) grundfärg för modellbygge
 Vatten eller lösningsbaserad färg till kulörlager
 Små penslar, några med fin spets
 Metalltråd 0,30,5 mm för precisionsmålning.
 Färgspruta om man har tillgång till sådan.
 Molotovpenna med Liquid Chrome eller liknande
(om man vill ha kromat styre och avgasrör)

Studera förebild:
 Sök gärna på nätet efter bilder på förebilden för att hitta passande färgvarianter och skick
att efterlikna, allt från fabriksny till avställd.
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1) Förberedelser, forts.....
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Satsens delar är 3Dutskrifter i färgad resin utskrivna på hobbybasis. Tekniken är inte så exakt
som vid formpressning eller gjutning utan delarna blir här ”mer personliga” då ingen utskrift blir den andra lik.
Direkt efter utskrift har delarna tvättats och de många stöttorna från utskriften har klippts
bort på själva mopeden. Förarens stöttor är kvar och behöver alltså klippas bort.

2) Efterputs

Det kan behövas lite efterputsning på mopederna då stöttornas fästpunkter kan lämna kvar
små toppar, dessa kan försiktigt bearbetas med vass kniv (skalpell) och fingradig nålfil.
På föraren sitter stöttorna kvar vid leverans och behöver alltså tas bort vid rätt tillfälle.
Stöttorna kan tas bort med fin avbitartång och efterputsas med vass kniv.
Det kan underlätta vid målningen om några stöttor lämnas kvar för att hålla i gubben
eller om man istället väljer att måla gubben i två omgångar kan samtliga stöttor tas bort.

3) Rengöring

Trots att modellerna är tvättade efter utskriften kan det finnas kvar mindre rester av resin på ytorna.
Tvätta delarna med IPA, Tröd eller liknande fettlösande vätska.

4) Målning:
Grundmålning görs med vattenbaserad akrylfärg (hobbyfärg)
Grundfärgen bör vara vit eller ljust grå så att täckande lager får full lyskraft.
 Bästa resulatet för grundmålning får man med färgspruta om man har tillgång till sådan.
 Penselmålning går givetvis också bra om man ser till att hålla färgskikten tunna
Slutmålning görs normalt med fina penslar och akrylfärg men det går bra med lösningsbaserad
färg om man är noga med att grundmålningen täcker aktuella ytor.
.
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A) Klassisk MCBmoped med öppet flak eller lastlåda
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Många privata målningar har funnits vid lokala firmor.
”Normal” leveransmålning var
 En ljus gråvit ram
 Tank och bakskärm samt flaksidor på det öppna flaket i en gemensam kulör
ofta ljust blå men röd, grön eller grå mopeder var också vanliga.
 På modellen med lastlåda var lådan ofta i omålad eller målad plywood av olika träslag.

Förslag på arbetsgång vid målning
A1) Grundmålning
Hela mopeden målas i en ljus grundfärg.
A2) Basfärg
Hela mopeden målas i ramens ljust gråvitgula färg T.ex Vallejo 70.918 Ivory
A3) Slutmålning:
Nu är det penslar med fin spets som gäller, eller en tunn klippt metalltråd
till de allra finaste detaljerna, framförallt till Nskalemodellerna.
A3a) Precisionsmålning av däcken
Först av allt målas de svarta däcken så att eventuellt spill på andra ytor senare kan målas över
Det är i N och H0skala väldigt små ytor på trånga utrymmen som ska täckas med svart.
Se gemensam instruktion med specialtips på sida 4

A3b) Styrstång och avgasrör
Kan målas med silver eller med kromutseende.
Det går t.ex bra att använda färgen i en Chromepenna från Molotow genom att
dutta pennans spets mot någon yta och sedan doppa penseln eller metalltråden i ”pölen”
A3c) Motorblock
Målas med silverfärg
A3d) Lastlåda eller lastyta på det öppna flaket
Skall målas med träkänsla, lastytan mörk och sliten, lådan kan ges olika färgton.
 Börja med ett ljusgulbeige bottenlager, t.ex Vallejo 71,079 Tan Earth
 Lägg sedan över en tunn lasering med mörkare brun så att bottenlagret skiftar igenom.
t.ex Vallejo 72.44 Dark Flesh tone

A3e) Bakskärm, bensintank och ramarna runt det öppna lastflaket
Målas i gemensam kulör, blå, röd, grön grå, eller vad som önskas.
Lämna om möjligt baklysets kåpa ljust grå,
Till den blå kulören har jag använt Humbrol gloss 47
A3f) Smådetaljer
 Använd gärna metalltråden även här för att få bättre precision!
Färgen behöver inte vara lättflytande som vid däckmålningen.
 Styrets handtag målas svarta
 På 0skalemopparna och några H0moppar kan handbromsreglagen målas i silver eller chrome
 Sadeln penselmålas svart
 Baklysets glas målas rött
 ”Glasytan” på framlyktan under lastflakets framkant målas vit eller med silverfärg.
A3g) Korrigera eventuella färgspill
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Precisionsmålning av däck och smådetaljer:
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Följande tips vid målning kan vara användbart:
Då även tunna fina penslar väldigt snabbt blir blir spretiga kan man istället
använda en tunn klippt metalltråd, 0,30,5 mm, som doppas i färgen. Det täcker mindre ytor
vid varje omgång och tar lite extra tid, men ger en betydligt bättre precision.

 Använd helst en tunn lättflytande färg, t.ex Vallejo Air svart, eller utspädd färg.
Bakhjul
 Bakhjulet är uppdelat i flera små sektioner omgivna av stänkskärm och olika stag.
 Doppa metalltrådens spets i färgen (bild 1) och för över någon droppe mot däckets
yta så att den flyter ut längs omgivande kanter, stänkskärm etc. (Bild 2 och 3)
 Torka av spetsen mellan varje omgång.
 Fortsätt på samma sätt med däckets olika sektioner och försök att hålla stänkskärmar
och stag fria från färg. (Men de kan senare målas över ifall det blir lite spill.)
Framhjul
De två framhjulen består av både däck och fälg.
Fälgen skall normalt ha samma ljusa färg som ramen på varianterna med öppet flak och
med lastlåda. Televerksmopparna skall ha orange fälgar, Postmopparna ljust grå.
För att inte spilla över med svart färg på fälgarna kan man utnyttja fälgens
upphöjda kant under målningen av däckens utsidor. (Bild 4)
 Doppa metalltråden i färgen
 För metalltråden längs däckets ytterkant, en liten bit i taget, så att färgen försiktigt rinner
ner över däcksidan och stannar längs fälgkanten, en liten bit i taget.
 Om det på små ytor inte flutit ut ända till kanten kan man med trådens spets försiktigt justera
så länge man har flytande färg på däcksidan.
 Däckens slitytor och hjulens baksida kan målas med pensel då det inte är lika
noga med precisionen

Bild 1)

Bild 4)

Bild 2)

Bild 3)
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Hela mopeden målas i ”Televerksorange”
Lastflaket kan vara märkt med TELElogga i framkant

Förslag på arbetsgång vid målning
B1) Grundmålning
Hela mopeden målas i en ljus grundfärg.
B2) Basfärg
Hela mopeden målas ”televerksorange”
T.ex Vallejo 70.911 Light Orange (som kan behöva brytas mot en rödare ton).
Kan med fördel göras med färgspruta
OBS  Stegen målas grå
B3) Slutmålning:
Nu är det penslar med fin spets som gäller, eller en tunn klippt metalltråd
till de allra finaste detaljerna, framförallt till Nskalemodellerna.
B3a) Precisionsmålning av däcken
Först av allt målas de svarta däcken så att eventuellt spill på andra ytor senare kan målas över
Det är i N och H0skala väldigt små ytor på trånga utrymmen som ska täckas med svart.
Se gemensam instruktion med specialtips på sida 4

B3b) Styrstång och avgasrör
Kan målas med silver eller med kromutseende.
Det går t.ex bra att använda färgen i en Chromepenna från Molotow genom att
dutta pennans spets mot någon yta och sedan doppa penseln eller metalltråden i ”pölen”
B3c) Motorblock
Målas med silverfärg
B3d) Lastlåda/Noslåda
Den breda listen på lådans översida målas mörkt grå (gummilist),
Spännet på lådans sida målas också grått.
Metallisterna längs lådans sidor skall egentligen vara grå, men kan lämnas oranga
då de är så smala att de kan bli svåra att måla snyggt, i alla fall I N och H0skalorna.

B3e) Smådetaljer
 Använd gärna metalltråden även här för att få bättre precision!
Färgen behöver inte vara lättflytande som vid däckmålningen.
 Styrets handtag målas svarta
 På 0skalemopparna och några H0moppar kan handbromsreglagen målas i silver eller chrome
 Sadeln penselmålas svart
 Steghållarna på H0 och 0skalemopparna målas grå
 Baklysets glas målas rött
 ”Glasytan” på framlyktan under lastflakets framkant målas vit eller med silverfärg.
B3g) Korrigera eventuella färgspill
B3h) Dekaler
Klarlacka lastlådans framsida med blank klarlack
Ta fram dekalarket och gör tunna snitt, nära runt TELEtexten med en vass kniv
Snittet skall bara gå igenom den tunna bärfilmen, inte hela arket.
Skär ut hela texten ur arket med lite marginal
Blötlägg i 1020 sekunder
För över texten till lastlådans framsida och stryk ut eventuella bubblor.
När dekalen torkat, lacka hela lådan med matt eller halvblank lack.
B3i) Stege
På H0 och 0skalemopederna hänger man stegen på steghållarna
På Nskalemopeden får man istället limma stegen längs ena sidan
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C) Norsjö Carrier Electric som Postverksmoped
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Förslag på arbetsgång vid målning
C1) Grundmålning
Hela mopeden målas i en ljus grundfärg.
C2) Basfärg
Hela mopeden målas ”Postgul” T.ex Vallejo 72,705 Moon Yellow
eller liknande. Kan med fördel göras med färgspruta.
C3) Slutmålning:
Nu är det penslar med fin spets som gäller, eller en tunn klippt metalltråd
till de allra finaste detaljerna, framförallt till Nskalemodellerna.
C3a) Fälgar, fotplattor och bakhjulens stötdämpare:
Målas grå
C3b) Precisionsmålning av däcken
Därefter målas de svarta däcken så att eventuellt spill
på andra ytor senare kan målas över.
Det är i N och H0skala väldigt små ytor på trånga utrymmen
som ska täckas med svart.
Se gemensam instruktion med specialtips på sida 4
C3c) Styrstång och avgasrör
Kan målas med silver eller med kromutseende.
Det går t.ex bra att använda färgen i en Chromepenna från Molotow genom att
dutta pennans spets mot någon yta och sedan doppa penseln eller metalltråden i ”pölen”
C3d) Underrede
Målas svart

C3e) Smådetaljer
 Använd gärna metalltråden även här för att få bättre precision!
Färgen behöver inte vara lättflytande som vid däckmålningen.
 Styrets handtag målas svarta
 På 0skalemopparna och några H0moppar kan handbromsreglagen målas i silver eller chrome
 Mätarhuset i styrets mitt målas svart, (om möjligt (skala 0) kan mätartavlan målas med vitt/silver)
 Lykthusen till baklyse och blinkers i aktern målas svarta
 Baklysets glas målas rött och de båda blinkerserna med orange
 ”Glasytan” på främre lyktan målas med vitt eller i silverfärg.
 Styrets handtag målas svarta
 På 0skalemopparna och några H0moppar kan handbromsreglagen målas i silver eller chrome
C3g) Korrigera eventuella färgspill
C3h) Dekaler
 Klarlacka lastlådan med blank klarlack
 Ta fram dekalarket och gör tunna snitt, nära runt Postloggorna med en vass kniv
Snittet skall bara gå igenom den tunna bärfilmen, inte hela arket.
 Skär ut loggorna ur arket med lite marginal
 Blötlägg i 1020 sekunder
 För över dekalerna till modellen enligt bil, de stora på sidorna och en liten i fronten
 Stryk ut eventuella bubblor.
 När dekalerna torkat, lacka hela lådan med halvblank lack
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D) Gubbarna bakom styret
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Gubbarna på bilden är i skala 0

Förslag på färgsättning m.m.
 Lossa gubben från stöttorna
 Slipa försiktigt bort eventuella kantigheter och rester av stöttorna vid armar och rygg och huvud.
 Vid målning kan man t.ex fästa gubbens ena fot i en liten klutt häftmassa och måla
hela gubben och sedan avsluta med att måla sista skon eller välja att måla i omgångar,
först nederdel och sedan överdel när färgen torkat.
Grundmålning
 Hela gubben målas i en ljus grundfärg.
Hudpartier
 Börja med att måla ansikte och händer i någon hudfärg
(t.ex Vallejo Model air 71.076 skin tone eller Vallejo Model 70.927 Dark Flesh)
Kläder:
 Fortsätt sedan med kläderna, från byxorna och uppåt.
Målningsförslag:
Gubbe till standardmoped med öppet flak eller lastlåda.
 Gubbarna kan ju ha lite vad som helst på sig, beroende på person, yrke/fritid och tidpunkt.
Min gubbe i mitten på bilden fick blå jeans, en svart skinnjacka, toppad med svart kepa.
Postverksmannen
 Gubben till vänster på bilden har i mitt förslag fått Postverksklädsel ála tidigt 2000tal
 Gråblå jacka och byxor med reflexrevärer
 Den obligatoriska hjälmen är lite ”hempimpad” i blåmetallic.
Färgerna på klädesplaggen blev blandade på en höft av några grå och blå Vallejokulörer
som jag hade hemma. Hjälmen målad med en blå Humbrolmetallic
Televerkarn
Mopeden kan ju både vara en renoverad retromoppe i nutid, med fri klädsel på gubben
eller spegla en televerksmoppe i tjänst på 60 och 70talen.
Televerkarn till höger på bilden har fått en grå uniform där televerksmärket på båtmössan
antytts med en prick vitt.
Det fanns både en ljusare sommaruniform samt en mörkare blågrå vinteruniform
Den på bilden ligger nog någonstans mitt emellan.
Färg Vallejo Model Color 70.836 London Grey

