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V tem prispevku je opisana izdelava plastične 
makete znamenitega nemškega lovskega letala iz 
druge svetovne vojne v merilu 1 : 72, in sicer na pod-
lagi Revellovega kompleta. Izdelek ima 42 sestavnih 
delov in je velik 12,4 × 13,6 cm. Po navedbi proizvajal-
ca je zahtevnost gradnje 3/5, kar pomeni, da je ma-
keta zelo primerna za tiste, ki delajo prve korake na 
področju plastičnega maketarstva. Za izdelavo za-
dostujejo približno tri ure, od tega bomo za barvanje 

delčkov porabili 90 minut, za rezanje in lepljenje 60 
minut ter za nanos nalepk približno 30 minut časa. 

Maketo bomo izdelali po metodi BTB (angl. Back 
To Basics), pri kateri vse sestavne dele makete po-
barvamo že na okvirjih ter jih šele potem režemo, 
lepimo in sestavljamo v celoto.

Revellov komplet vsebuje podrobna navodila za 
sestavljanje, tri plastične okvirje s sestavnimi deli 
makete ('smrečice'), ki so označeni z A, B in C, ter 
nalepke (oznake), sami pa moramo poskrbeti še za 
lepilo za plastiko, lepilo za prozorne delčke, barve, 
oster modelarski nož ali majhne klešče ščipalke, pri-
jemalko (pinceto), maskirni trak, čopič in mehčalec 
nalepk (slika 1). 

Pred začetkom dela vedno pregledamo vsebino 
kompleta in se seznanimo s potekom gradnje. Na 
načrtu bomo opazili štiri simbole – uro, lepilo, čopič 
in vprašaj. Najbolj pozorni moramo biti na vprašaj, 
ki nam pove, da v naslednjem koraku gradnje lah-
ko izbiramo med dvema možnostma. Tako lahko na 
strani 6 v kabino vstavimo figuro pilota ali pa samo 
prazen pilotski sedež (slika 2). Na fotografijah v tem 
članku je prikazana druga možnost.

1. korak: barvanje makete

Na 4. strani navodil za izdelavo makete letala 
Messerschmitt Bf 109 F-2 je natisnjena barvna she-
ma z enajstimi barvami. Za barvanje naše makete jih 
bomo uporabili šest (št. 9, 15, 39, 45, 49 in 77), kajti 
pri metodi BTB uporabljamo samo osnovne barve in 
sami ne mešamo odtenkov. Za prve korake v plastič-
nem maketarstvu je priporočljivo uporabiti akrilne 
barve Aqua Revell, ki so na vodni osnovi ter jih je mo-
goče redčiti in čistiti z vodo. Pred uporabo jih mora-
mo pretresti oziroma dobro premešati in razredčiti, 
če so pregoste. Da ne bi bilo zadrege, katere delčke 
na kateri smrečici je treba pobarvati s katero barvo, 
si pomagamo s spodnjo preglednico, v kateri je vsa-
ka barva označeno z zastavico in številko (npr. barva 
A, št. 9, antracitno črna, nesvetleča). Nekateri delčki 
so pobarvani z več barvami (npr. trup letala); (slika 
3). Čopič po končanem barvanju obvezno operemo v 
vodi in ga posušimo s papirno brisačo. 

Plastična maketa letala 
Messerchmitt Bf 109 F-2

Bine Logar

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 / 9; antracitno črna, nesvetleča A26, A27, A30 A34, A36, A37, C14, C15 A33, A34, A41, C19, C20

B / 49; svetlo modra, nesvetleča C2, C3 A32, A33, C1, C4, C5, C11, C12, C18, 
C19, C20

C / 45; olivna, nesvetleča C21, C22 C1, C4, C5, A32, A33, A41, C1, C11, C12, 
C18

D / 39; temno zelena, nesvetleča A28, B1, C6 A32, A33, C1, C11, C12
F / 77; prašno siva, nesvetleča A31, A35, A39, A40, C10, C13 A31, A32, C1
J / 15; rumena, nesvetleča A23, A24, A25, A29, A30, C16, C17 A32, A33

* Pri sestavljanju makete po 
metodi BTB uporabljamo 

samo osnovne barve. Nekat-
eri sestavni deli ostanejo 

nepobarvani, zato v pregled-
nici niso označeni. 
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2. korak: gradnja makete 

Iz smrečice nikoli ne izrežemo vseh sestavnih 
delov naenkrat, ampak jih odstranjujemo po ko-
rakih in v takšnem zaporedju, kot ga je v navodilih 
za sestavljanje predvidel proizvajalec kompleta. Pri 
rezanju je priporočljivo uporabiti rezalno podlago, s 
katero zaščitimo mizo, na kateri izdelujemo maketo. 
Režemo tako, da konico noža pritisnemo proti mizi 
in vedno proč od sebe. Rezilo je zaradi varnosti naj-
bolje odpreti samo za en segment, nato pa zapreti 
varovalo in ga prelepiti z maskirnim trakom. S tem, 
ko bo ostal nezaščiten samo kratek segment rezila, 
bo možnost ureza (poškodbe) minimalna (slika 4).

V prvem koraku potrebujemo delčke C1, C2 in C3 
ter C18, ki jih odrežemo s smrečice, ostanek plastike 
pa po potrebi obrusimo (zrnavost brusilnega papirja 
150); (slika 5). Šele ko naredimo preskus ujemanja 
delov brez lepila (angl. fiting), na stične površine 
nanesemo lepilo za plastiko (Mini Contacta profe-
ssional). Sestavna dela stisnemo in počakamo, da 
se lepilo posuši (slika 6). Pri lepljenju zelo majhnih 
sestavnih delov si pomagamo s prijemalko (slika 7), 

pri trupu in krilih pa z ozkimi koščki maskirnega tra-
ku, na katere nas v navodilih opozarja ikona v obliki 
lepilnega traku. Odstranimo jih šele, ko se lepilo po-
suši in je stik popolnoma trden.

S sestavljanjem nadaljujemo do 20. koraka. Mo-
rebitne poškodbe barvnega nanosa popravimo z 
enakimi barvami. Pri obdelavi sestavnih delov iz 
prozorne plastike moramo zelo paziti, da jih s prsti 
ne umažemo in poškodujemo. Za njihovo lepljenje 
je priporočljivo uporabiti posebno lepilo (npr. Con-
tacta Clear) ali pa kar običajno lepilo za les (npr. 
Mekol); (slika 8).

3. korak: nanos oznak/vodnih nalepk

V kompletu najdemo tudi polo oznak (vodnih 
nalepk) za maketo. Pri njihovem izrezovanju okoli 
vsake pustimo nekaj milimetrov prostora, da jo lah-
ko primemo s prijemalko. Za 10–15 sekund jo damo 
v mlačno vodo (približno 30 °C) in počakamo, da 
odstopi od podlage. Pri polaganju na ustrezno mes-
to na maketi si pomagamo s prstom, odvečno vodo 
pa odstranimo s čopičem ali vatirano paličico (slika 
9). Vodna nalepka se bo lepše prilegla površini, če 
jo premažemo z mehčalcem za nalepke (npr. Decal 
Soft). Med njegovim sušenjem se ne smemo dotikati 
nalepke ali je premikati.
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4. korak: izdelava antene na letalu

Da bi imela naša maketa še pristnejši videz, ji lah-
ko dodamo iz ostankov plastičnih okvirjev izdelano 
anteno. Z modelarskim nožem odrežemo približno 6 
cm dolg, raven košček plastike in ga podržimo nad 
plamenom sveče. Ko vročina stali plastiko, košček 
raztegnemo na želeno dolžino (slika 10). Anteno 

nato previdno namestimo na delček A28 in rep leta-
la. Pri nanosu hitro sušečega se lepila si pomagamo z 
zobotrebcem. S tem je maketa letala Messerschmitt 
Bf109 F-2 v merilu 1 : 72 narejena (slika 11). 

Upamo, da bo ta prispevek navdušil čim več mla-
dih ter jih spodbudil k ustvarjanju in gradnji pla-
stičnih maket. Kratko predstavitev gradnje makete 
si je mogoče ogledati na spletnem naslovu youtu.
be/38J0ISybdQ8.


