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Plastično maketarstvo obsega obdelovanje, bar-
vanje in sestavljanje plastičnih delov v celoto, pri 
čemer si proizvajalec kompleta na eni in maketar 
na drugi strani prizadevata izdelati čim natančnej-
šo kopijo resničnega predmeta v izbranem merilu. 
Pri graditeljih maket vseh starosti tovrstna dejav-
nost spodbuja natančnost, potrpežljivost in spret-
nost, ki v vsakdanjem življenju pridejo še kako prav. 
Seveda je pomemben tudi užitek ob gradnji makete. 
In če je končni rezultat truda maketarju v ponos, 
toliko bolje!

Dolgoletne izkušnje pri organizaciji in izvaja-
nju maketarskih tečajev kažejo, da je za začetni-
ke najprimernejša metoda poučevanja BTB (angl. 
Back To Basics), pri kateri vse sestavne dele makete 
pobarvamo že na okvirjih ter jih šele potem režemo, 
lepimo in sestavljamo v celoto. Osnovne potrebšči-
ne, ki jih (poleg kompleta samega) pri tem potre-
bujemo, so: lepilo za plastiko, lepilo za prozorne 

delčke, barve, oster modelarski nožek ali majhne 
klešče ščipalke, prijemalka (pinceta), maskirni 
trak, čopič in mehčalec nalepk (slika 1).

Pri izbiri prve makete je treba biti previden, saj 
se otroci običajno navdušijo za projekt, ki mu za-
radi pomanjkanja znanje in izkušenj niso kos. Ker 
je prezahteven, ga ne zmorejo dokončati, izgubijo 
zanimanje za nadaljevanje gradnje, obenem pa tudi 
za ukvarjanje s to prostočasno dejavnostjo nasploh, 
kar je seveda velika škoda. Ob pripravi tega član-
ka smo zato načrtno izbrali maketo letala Jakovljev 
Jak-3 v merilu 1 : 72, ki je po naših izkušnjah zelo 
primerna za začetnike na področju plastičnega ma-
ketarstva. Tudi glede na oceno 3/5 nemškega pro-
izvajalca Revell gre za srednjo zahtevnost gradnje, 
primerno za otroke od 8. leta starosti. Maketo veli-
kosti 11,8 × 12,7 cm sestavlja 46 plastičnih delov, ki 
se zelo dobro ujemajo. 

Pred začetkom gradnje makete vedno preveri-
mo, ali kupljeni komplet (škatla) vsebuje vse, kar 
mora, tj. navodila za sestavljanje, »smrečice« (pla-
stični okvirji s sestavnimi deli makete) in nalepke 
(oznake). V našem primeru so v kompletu tri smre-
čice, ki so označene z A, B in C. Če ste v dvomih, ali 
imate vse sestavne dele makete na smrečicah, lah-
ko to preverite na 2. strani načrta. Vsak sestavni del 
ima svojo številko in oznako smrečice. 

Sledi pregled načrta in poteka gradnje. Vsak 
načrt vsebuje nekaj simbolov, s katerimi nas pro-
izvajalec kompleta med gradnjo opozarja na različ-
ne stvari. To so ura, lepilo, čopič in vprašaj. Najbolj 
moramo biti pozorni na slednjega, ki pomeni, da 
naj izberemo eno od dveh ponujenih možnosti. V 
našem primeru ima lahko maketa zaprta ali odprta 
kolesa, zato se moramo že na začetku odločiti, ali 
želimo maketo, ki bo prikazovala letalo med lete-
njem ali na tleh z odprtimi kolesi.

1. korak: barvanje makete

Na 4. strani navodil za izdelavo letala Jakovljev 
Jak-3 je natisnjena barvna shema s petimi osnovni-
mi barvami. Vsaka od njih je označeno z zastavico 
in številko (npr. barva A, številka 57, siva, nesvetle-
ča). Za prve korake v maketarstvu je priporočljivo 
uporabiti akrilne barve Aqua Revell (slika 2). Ker 
so izdelane na vodni osnovi, jih z vodo tudi redči-
mo in čistimo. Pri metodi BTB uporabljamo samo 
osnovne barve in odtenkov ne mešamo sami, zato 
za našo maketo potrebujemo barve št. 9, 55, 57, 74 
in 362. Pred uporabo jih pretresemo oziroma dobro 
zmešamo in jim dodamo malo vode, če so pregoste. 
Da ne bi bilo zadrege, katere delčke na kateri smre-
čici je treba pobarvati s katero barvo, si pomagamo 
s spodnjo preglednico. Nekateri delčki so pobarvani 
z več barvami (npr. kamuflažna barva trupa in kril). 
Čopič po končanem barvanju obvezno operemo v 
vodi in ga posušimo s papirno brisačo.

Bine Logar

Prvi koraki v plastično maketarstvo

Jakovljev Jak-3 je zelo znano 
lovsko letalo Sovjetske 

zveze iz druge svetovne 
vojne. Kot eno najmanjših 
in najlažjih bojnih letal te 
vrste se je zaradi visokega 

razmerja moči in mase po-
našalo z odličnimi bojnimi 

sposobnostmi. 
(Vir: Wikipedia.org)
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2. korak: gradnja makete 

Iz smrečic nikoli ne izrežemo vseh sestavnih 
delov naenkrat, ampak jih režemo po korakih in v 
takšnem zaporedju, kot ga je v navodilih za sestav-
ljanje predvidel proizvajalec kompleta. Pri rezanju 
je priporočljivo uporabiti rezalno podlago, s katero 
zaščitimo mizo, na kateri izdelujemo maketo. Re-
žemo vedno tako, da konico noža pritisnemo proti 
mizi in proč od sebe, nikoli pa proti sebi! Manj izku-
šeni naj zaradi varnosti prelepijo rezilo noža tako, 
da bo ostal nezaščiten samo kratek segment. 

V koraku št. 1 potrebujemo delčka C39 in C40, 
ki ju odrežemo iz smrečice (slika 3). Odstranimo 
ostanek plastike od smrečice oziroma ga po potrebi 
popilimo, nato pa naredimo preskus ujemanja de-

lov brez lepila (angl. fiting). Če je vse v redu, doda-
mo nekaj lepila za plastiko (Mini Contacta professi-
onal), sestavna dela stisnemo in počakamo, da se 
stik posuši (slika 4). 

Včasih se zgodi, da se nam lepilo zasuši v igli. 
V takem primeru jo odstranimo z lončka z lepilom 
in jo s prijemalko za nekaj trenutkov podržimo nad 
plamenom sveče. Ko vročina stali ostanke lepila v 
njej, lahko nadaljujemo lepljenje. S prijemalko si 
lahko pomagamo tudi pri lepljenju zelo majhnih 
sestavnih delov, pri trupu in krilih pa uporabimo 

koščke maskirnega traku (slika 5) ali ščipalke. Od-
stranimo jih šele, ko se lepilo posuši in je stik po-
polnoma trden. Na dolžino sušenja nas opozarja 
ikona v obliki urice na načrtu. 

Sestavljanje nadaljujemo po korakih od 1 do 23. 
Morebitne poškodbe in pomanjkljivosti na barv-
nem nanosu na sestavljeni maketi popravimo z 
enakimi barvami (9, 55, 57, 74, in 362); (slika 6).

Pri obdelavi sestavnih delov iz prozorne plasti-
ke moramo zelo paziti, da jih s prsti ne umažemo in 
poškodujemo (slika 7). Za njihovo lepljenje je pri-

* Pri sestavljanju makete po metodi BTB uporabljamo samo osnovne barve. 
Nekateri sestavni deli ostanejo nepobarvani, zato v preglednici niso označeni.

Oznaka/številka barve
Pobarvan celoten 
sestavni del 
na smrečici A, B ali C

Kombinacija dveh ali več barv 
sestavnega dela na smrečici 
A, B ali C

A / 57;
siva, nesvetleča

C20, C26, C44, C45, 
C25, B1

A6, A7, A14, A10, A11, C22, C37, 
C38, C40, C41, C42, C43

B / 74;
temno siva, nesvetleča

A6, A7, A10, A11, C34, C37, C38, 
C40, C41

C / 55;
svetlo zelena, nesvetleča

A5, C39, C35
A6, A7, A10, A11, C34, C40, C42, 
C43

D / 9;
antracitno črna, nesvetleča

C21,C27, C28, B2
A2, A4, A6, A7, A14 do A18, C22, 
C29, C30, C32, C33

F / 362;
sivo zelena, polsvetleča

A1
A2, A4, A6,A7,A14, A15, A16, 
A17, A18, C19 do C33, C40
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poročljivo uporabiti posebno lepilo (npr. Contacta 
Clear), lahko pa tudi lepilo za les (Mekol).

3. korak: nanos oznak/vodnih nalepk

V kompletu najdemo tudi polo oznak (vodnih 
nalepk) za maketo. Oznake so oštevilčene, načrt za 
njihovo pravilno namestitev pa je v navodilih na 
straneh 10 in 11. Pri obrezovanju posamezne oznake 
na vsaki strani pustimo nekaj milimetrov prostora, 
da jo lahko primemo s prijemalko. Nato jo damo 
v mlačno vodo (pribl. 30 °C) in počakamo 10‒15 
sekund, da nalepka odstopi od podlage. Pri pola-
ganju na ustrezno mesto na maketi si pomagamo 
s prstom (slika 8), odvečno vodo pa odstranimo s 
čopičem ali vatirano palčko. Vodna nalepka se bo 
lepše prilegala površini, če jo premažemo z meh-
čalcem za nalepke (npr. Decal Soft); (slika 9). Med 
njegovim sušenjem se ne smemo dotikati nalepke 
ali je premikati.

S tem je maketa letala Jakovljev Jak-3 v merilu 
1 : 72 narejena (slika 10). Upamo, da bo ta prispevek 
navdušil čim več mladih ter jih spodbudil k ustvar-
janju in gradnji plastičnih maket. Navodila za grad-
njo prve makete v obliki videopredstavitve najdete 
tudi na www.miniatures.si/kako-izdelati-prvo-maketo. 

V januarski številki prejšnjega letnika Tima je 
bil objavljen načrt za izdelavo leteče makete le-
tala Jakovljev Jak-9 v merilu 1 : 12. Kdor želi, lah-
ko ta izvod naroči po e-pošti revija.tim@zotks.si.Gradnja v tem članku 

obravnavane makete traja 
približno 180 minut (tri 

ure), pri čemer za barvanje 
delčkov porabimo 90 mi-

nut, za rezanje in lepljenje 
60 minut ter za nanos 

nalepk približno 30 minut. 


