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V prejšnji številki Tima smo na primeru gradnje 
makete letala Jakovljev Jak-3 predstavili prve korake 
v plastično maketarstvo. Ker pa stremimo k temu, da 
mladi ustvarjalci čim več elementov končnega izdel-
ka naredijo sami, tokrat opisujemo še izdelavo treh 
različnih dioram* s plastičnimi maketami letala v 
merilu 1 : 72 (slika 1): prva kaže letali iz druge sve-
tovne vojne med spopadom nad oblaki, druga med 
pripravami na vzlet in tretja hidroplan po uspešnem 
pristanku na morju.

Za podlago lahko uporabite različno gradivo, npr. 
les, plošče MDF (mediapan), stiren, ostanke lamina-
ta ali vinilnih plošč, ne pa tudi papirja ali kartona, 
ker se takšna podlaga pozneje lahko ukrivi. V našem 
primeru smo za podlago uporabili 20 × 20 cm velike 
ostanke vinilnih plošč.

 
Diorama Spopad nad oblaki

Za izdelavo te diorame potrebujemo podlago, fil-
trirno vato za akvarij, akrilno modro in belo barvo, 
pršilko črne barve ter nekaj 0,5 mm debele žice (sli-
ka 2), od orodja in pripomočkov pa modelarski nož, 
ročni vrtalnik, čopič, ščipalko za perilo ter pištolo za 
vroče lepljenje. 

Najprej na leseno podlago nanesemo vsaj dva 
sloja modre barve, da jo popolnoma prekrijeta (slika 
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Izdelava dioram 
s plastičnimi maketami letal v merilu 1 : 72

* Diorama – prikaz izmiš-
ljenega ali ponazoritev 
pravega dogodka
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3). Nato odrežemo dva ustrezno dolga kosa 0,5 mm 
debele žice, ju na eni strani vpnemo v ščipalko in po-
barvamo z belo barvo. Belo filtrirno vato za akvarij 
narahlo osenčimo s črno barvo v pršilki (slika 4). Z 
ročnim vrtalnikom izvrtamo dve luknjici v podlago 
(slika 5) in vanju vstavimo tanki žički. Iz pobarvane 
filtrirne vate oblikujemo oblake in jih s pomočjo vro-
čega lepila nalepimo na podlago (slika 6). V spodnji 
del obeh plastičnih maket letal previdno izvrtamo 
luknjico za žički za pritrditev na podlago. 

Dioramo na sliki 7 sestavljata maketi ruskega 
lovca Jakovljev Jak-3 in nemškega Messerschmi-
tta Bf 109 F-2. (Videopredstavitev gradnje je objav-
ljena na spletnem naslovu www.miniatures.si/izdela
va-enostavne-diorame.)

Diorama Pripravljen na vzlet

Za izdelavo te diorame potrebujemo podlago, fin 
pesek, teksturo travnate površine in lepilo za les, od 
orodja pa vodnoodporni flomaster, čopič, škarje, pi-
štolo za vroče lepljenje ter lonček vode (slika 8). 

S flomastrom na podlagi označimo mejo med 
travnato in peščeno površino. Tja, kjer bo pesek, s 

čopičem nanesemo lepilo za les (slika 9) in nanj 
nasujemo fin pesek (slika 10). Po približno 12 urah 
podlago obrnemo in nekoliko potolčemo, da odstra-
nimo neprilepljena zrnca, ki jih lahko znova upo-
rabimo v naslednjem koraku, ko vso površino pre-
mažemo z mešanico vode in lepila za les v razmerju 
1 : 1 ter s peskom posujemo nepopolno prekrite povr-
šine. Spet počakamo približno 12 ur, da se lepilo po-
suši. Iz kosa travnate površine s škarjami izrežemo 
kosa želene oblike in ju z vročim lepilom nalepimo 
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na podlago (slika 11). Travnato površino je mogoče 
narediti tudi z elektrostatičnim sejalnikom, katerega 
izdelava je bila opisana v letošnji septembrski števil-
ki Tima, str. 33–35. 

Na koncu na pristajalno stezo postavimo ma-
keto letala; na sliki 12 je to Focke Wulf Ta152 H. 
(Videopredstavitev gradnje je objavljena na splet-
nem naslovu www.miniatures.si/izdelava-podlage-za-
maketo.)

Diorama Uspešen pristanek na vodi

Za izdelavo te diorame potrebujemo podlago, 
toaletni papir, teksturo vode, akrilno modro in belo 
barvo ter lepilo za les, od orodja pa čopič, modelarski 
nož, teksturno pasto za prikaz vode in lonček vode 
(slika 13). 

Podlago premažemo z mešanico lepila za les in 
vode, ki jo naredimo v lončku. Koščke toaletnega pa-
pirja poljubno razporedimo po podlagi in jih nagr-
bančimo v obliki valov (slika 14). Ko je podlaga po 
približno 12 urah popolnoma suha, jo pobarvamo z 
modro akrilno barvo (slika 15). Na osušeni površini s 
tehniko suhega čopiča z belo barvo poudarimo neka-
tere dele površine, da dobimo čim resničnejši videz 
rahlo vzvalovane morske površine. 

V zadnjem koraku po vsej površini nanesemo teks-
turno pasto. Na koncu nanjo postavimo plastično 
maketo. V našem primeru je to hidroplan Arado Ar 
196 A-3 (slika 16). (Videopredstavitev gradnje je ob-
javljena na spletni strani www.miniatures.si/izdelava-
podlage-za-maketo-letala.)

Želimo vam veliko užitka pri ustvarjanju dioram!


