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HMS Victory (ali po naše Zmaga) je eno najbolj 
znanih plovil v zgodovini človeštva. Zaslovela je 
po svoji vodilni vlogi v odločilni pomorski bitki pri 
Trafalgarju leta 1805, ko je britanska mornarica pod 
poveljstvom admirala Nelsona porazila francosko 
ladjevje. Ladja je bila dolga 57 m, skupna površina 
njenih jader je merila več kot 5400 m2, na krovu je 
bilo kar 821 članov posadke in oborožena je bila s 
104 topovi. V nasprotju z večino drugih starodobnih 
jadrnic, ki so zgorele, se potopile ali kako drugače 
propadle, pa HMS Victory lahko še dandanes v vsem 
njenem sijaju občudujemo in se po njej celo spre-
hodimo v zgodovinskem doku ladjedelnice v Ports-
mouthu (www.nmrn.org.uk); (slika 1). 

V članku je opisana izdelava pomorske diorame s 
plastično maketo ladje HMS Victory v merilu 1 : 450 
proizvajalca Revell (slika 2). Maketa ima 45 sestav-
nih delov in je primerna za starejše od 10 let, ki že 
imajo nekaj izkušenj z gradnjo tovrstnih projektov, 
saj proizvajalec ocenjuje zahtevnost gradnje maket s 
3/5. Maketo bomo sestavljali po metodi Back to Basics 
(BTB), ki smo jo v Timu že spoznali. Bistvo tega pri-
stopa je v barvanju sestavnih delov makete na okvir-
jih, šele nato pa sledijo njihovo rezanje, lepljenje in 
sestavljanje v celoto.

Za izdelavo diorame poleg že omenjenega Revel-
lovega kompleta potrebujemo naslednje orodje in 
pripomočke: lepilo za plastiko, barve, oster modelar-
ski nož ali majhne klešče, prijemalko (pinceto), mas-
kirni trak, čopič, prijemne ščipalke in črn flomaster 
(slika 3). 

Pred začetkom gradnje makete vedno preverimo, 
ali kupljeni komplet vsebuje vse plastične okvir-
je s sestavnimi deli makete (»smrečice«), nalepke 
(oznake), zastavice in seveda podrobna navodila 
za sestavljanje. V našem primeru je v kompletu se-
dem smrečic, označenih s črkami A, B, C, D, E, F in 
G, vsak sestavni del pa ima svojo številko, ki ustreza 
podatkom na načrtu. Tega pred gradnjo natančno 
pregledamo, da se seznanimo s potekom gradnje. 
Tudi vsaka barva je označena s številko in z barvno 
zastavico, pri določanju pravih barv pa je v pomoč še 
preglednica. 

Barvanje sestavnih delov makete

Čeprav navodila za izdelavo makete predvideva-
jo barvno shemo z devetimi barvami, jih bomo upo-
rabili le pet (št. 9, 15, 88, 93 in 314), saj pri metodi 
BTB pridejo v poštev samo osnovne barve in odten-
kov sami ne mešamo. Za prve korake v maketarstvu 
je priporočljivo uporabiti akrilne barve (na primer 
Revell Aqua Color), ki so izdelane na vodni osnovi ter 
jih lahko redčimo in čistimo z vodo (slika 4). Če so 
barve v lončkih pregoste, jih pred uporabo pretrese-
mo in jim dodamo nekaj vode. Čopič po končanem 
barvanju obvezno operemo v vodi in otremo s papir-
nato brisačo. 
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Na vse dele trupa ladje v prvem koraku nanese-
mo enakomerno plast bakrene barve (slika 4), ko se 
ta posuši, pa detajle pobarvamo s črnim markerjem 
(slika 5), s katerim si pomagamo tudi pri barvanju 
topov in še nekaterih drugih sestavnih delov makete 
(slika 6).

Sestavljanje makete

Iz smrečice nikoli ne izrežemo vseh sestavnih de-
lov naenkrat, ampak jih odstranjujemo 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. Reže-
mo vedno tako, da konico noža pritiskamo proti mizi 
in proč od sebe, nikoli pa proti sebi! Priporočamo, da 
rezilo noža zaradi varnosti prelepite tako, da bo ostal 
nezaščiten samo kratek segment.

Ko posamezni sestavni del odrežemo iz okvirja, 
štrleči ostanek plastike popilimo in element na tem 
mestu zgladimo z brusilnim papirjem št. 150, nato 
pa se prepričamo, ali se natančno ujema z drugimi 
deli. Na zunanjo (pobarvano) stran elementa nale-
pimo maskirni trak, ki ga bomo pozneje odstranili. 
Šele nato na spoj dodamo nekaj lepila za plastiko (na 
primer Mini Contacta professional); (slika 7). Ved-
no počakamo, da se lepilo popolnoma posuši, in šele 
nato nadaljujemo sestavljanje. Da bi sestavni deli 
ostali v želenem položaju, si pomagamo z maskir-
nim trakom in majhnimi modelarskimi ščipalkami 
(slika 8), ki jih odstranimo šele, ko je stik popolno-
ma trden. Na potrebno dolžino sušenja nas ves čas 
opozarja tudi ikona v obliki urice na načrtu. 
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Pri izrezovanju jamborov iz okvirjev s pomočjo 
modelarskih klešč (slika 9) moramo biti zelo previd-
ni, da jih ne poškodujemo. Nanje najprej nalepimo 
vrvne lestve in šele nato jadra (slika 10). Čas med 
sušenjem spojev lahko izkoristimo za to, da izreže-
mo podstavek ladje, vendar ga še ne zalepimo. Na 

tej točki gradnje makete se moramo tudi odločiti, ali 
bomo izdelali dioramo, saj moramo obliko spodnje-
ga dela trupa še pred nadaljnjim sestavljanjem pre-
nesti na papir (slika 14). 

Pri lepljenju jamborov v utore v palubi si poma-
gamo s prijemalko (slika 11); ta nam bo v pomoč tudi 
pri lepljenju reševalnih čolnov in premca jambora. V 
primeru težave pri lepljenju prvih in zadnjih jader k 
jamborom je najbolje uporabiti hitro sušeče se lepilo 
v gelu, ki ga lahko zelo natančno nanesemo s konico 
zobotrebca (slika 12). Morebitne poškodbe in po-
manjkljivosti na barvnem nanosu na sestavljeni ma-
keti popravimo z barvami in markerjem.

Izdelava dodatkov

Komplet za izdelavo plastične makete ladje HMS 
Victory vsebuje tudi list z zastavicami. Njihov točni 
položaj na modelu je narisan na načrtu. Zastavico z 
ostrim modelarskim nožem ob priloženem ravnilu 
odrežemo po oznaki za porezavo (slika 13). Nato jo 
prepognemo ob jambor (drog) ladje in zalepimo z 
lepilom za papir oziroma les. Zastavico na vrhu glav-
nega jambora moramo obrniti naprej, tj. v smeri ve-
tra, ki piha v jadra. 

Poleg zastavic je v kompletu tudi majhna pola 
oznak (vodnih nalepk) za maketo. Pri njihovem iz-www.youtube.com...

Na spletni povezavi tinyurl.
com/2u59kfpt je objavljenih 

še več videonavodil za 
gradnjo maket po metodi 

Back to Basics.
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rezovanju na vsaki strani pustimo nekaj milimetrov 
prostora, da jih lahko primemo s prijemalko. Nato 
vsako posebej damo v mlačno vodo (približno 30 ⁰C) 
in počakamo 10–15 sekund, da odstopi od podlage. 
Pri polaganju nalepk na ustrezno mesto na maketi si 
pomagamo s prstom, odvečno vodo pa odstranimo 
s čopičem ali z vatirano palčko. Pri nanosu si lahko 
pomagamo tudi z mehčalcem za nalepke (na primer 
Decal Soft).

Izdelava podlage za maketo

Revellova maketa ladje HMS Victory v merilu 1 : 450
je zasnovana za postavitev na podstavek, vendar bo 
videti pristneje, če jo postavimo »v vodo«. Za izde-
lavo diorame (podlage z videzom rahlo vzvalovane 
morske površine) potrebujemo približno 18 × 21 cm 
velik kos vinilne plošče (za podlago) in 2 cm debe-
lega stiropora, nekaj toaletnega papirja in bele vate, 
ki se uporablja v akvarijskih filtrih, poleg tega pa še 
akrilno modro in belo barvo, lepilo za les, čopič, mo-
delarski nož, črn marker ter lonček vode.

Stiropor nalepimo na vinilno ploščo. Nato nanj 
položimo obris spodnjega dela ladijskega trupa, ki 
smo ga že med njegovim sestavljanjem narisali na 
papir (slika 14), in ga približno 1 mm od črte izre-
žemo (slika 15). Vso površino stiropora premažemo 
z mešanico lepila za les in vode. Takoj zatem nanjo 
položimo natrgane koščke toaletnega papirja in jih 
s čopičem nagrbančimo v obliki valov (slika 15). 
Po približno 12 urah sušenja se prepričamo, ali se 
trup ladje natančno prilega odprtini v stiroporu, in 

odpravimo morebitne nepravilnosti. Nato podlago 
pobarvamo najprej z modro akrilno barvo, čez čas pa 
z belo barvo na osušenem prejšnjem nanosu s tehni-
ko suhega čopiča poudarimo nekatere dele površine 
(slika 16). Tik ob izrezu za trup ladje dodamo belo 
filtrirno vato (slika 17), ki jo pritrdimo z lepilom za 
les ali vročim lepilom. 

Zdaj sestavljeno maketo ladje HMS Victory samo 
še zalepimo v odprtino v podlagi  – in naša pomorska 
diorama je končana (slika 18).

Za izdelavo Revellove makete 
ladje HMS Victory v merilu 
1 : 450 in podlage zanjo 
(diorame) je potrebnih pri-
bližno sedem ur dela. Od tega 
bomo za barvanje sestavnih 
delov porabili dve uri in pol, 
za rezanje in lepljenje dobri 
dve uri, za nanos nalepk 
in zastavic nekako pol ure 
in za izdelavo podlage 
okrog dve uri.


