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Med disse småhuse fra KRONO
Modelbane kan du hurtigt og billigt
bebygge din modelbane med flere for-
skellige huse: Villaer og bungalover
med høj eller lav rejsning eller med
build-up tag. Huse på 1, 2 eller flere
etager.

Sådan laver du dit første hus:
Vælg hvilket hus, du vil lave og print
to sider ud af det pågældende hus. 
Med dette sæt af småhuse er der
mange forskellige typer mur at vælge
imellem. Her har vi valgt det nederste
hus med røde mursten.

Det ene ark med huset limes på gråt
maskinpap. (Det andet gemmes til
senere).

Døre og vinduer
Næste opgave er at skære hul til vin-
duer og døre.
Husk at male indvendigt i karmen i en
farve, der passer til den valgte type
mur.

Nu tager du det andet ark med det
pågælde hus, klipper det i passende
stykker og limer på bagsiden af pap-
pet, således ar vinduer og døre passer
til de udskårne huller, som vist på illu-
strationen øvers til højre..

Huset samles
For at opnå den bedste stabilitet
begyndes med en bundplade af 5 mm
foamboard. Foamboard er et fantas-
tisk materiale til modelbygning. Det

består af en kerne af opskummet PVC
med en liner af karton på begge sider.
Det er meget let, enkelt at bearbejde
og utrolig stabilt.
På en bund af kraftig, grå maskinpap
limes et stykke foambord, der passer
nøjagtigt indeni huset. Huset samles
og limes fast nedover bundpladen.
Foamboard er også et fantastisk
materiale til afstivning inden i bygnin-
gen.
Du kan evt. undvære den grå bund-

plade, hvis du påtænker at lime huset
direkte på dets blivende plads.

Taget
Til tag kan du bruge en af de tagfla-
der, der medfølger.
Klæb den op på karton og buk den
omkring ved kanten (husk smig, hvor
de skal bukkes midtpå). Husk et par
mm udover siderne på huset.
Du kan også vælge at brug et stk.
småbølget, ensidigt bølgepap.
Farv det evt. med en hobby sprayma-
ling på dåse. Det giver et naturligt far-
vespil i taget.

Færdiggørelse
Selvom huset nu er ”færdigt”, er der
mange måder til at forbedre huset på.
Skorsten f.eks. er let at lave ved at
skære et firkante hul i taget og bruge
4x4 mm liste - malet eller beklædt
med murstenspapir - der går hele
vejen ned til bunden af huset.
Stern af gråt pap, tagrender af halve
sugerør osv fuldender udseendet.
Ved at printe flere ark af samme hus
kan du både lave vinkelhuse, huse i
to- eller flere etager. Skær gavltrekan-
terne af og lav huse med built-up tag
osv. Kun fantasien sætter grænser.
Go’ fornøjelse.

Værktøj
Uovder filerne fra KRONO Model-
bane skal du bruge:
• Gråt maskinpap ca 0,5 mm el.
lign. til bagklædning

• Gråt maskinpap ca 1,5 mm. til
bunden

• Foamboard 5 mm.
• En god hobbylim + limstift.
• En skarp hobbykniv/skalpel.
• En skæreplade.
• Lineal + blyant.
• En pincet til montering.
• Klemmer til at fastholde ved
limning.

• Maling i forskellige farve til at
farve evt. kanter efter udskæring.
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Det udskårne hus vendes om og enderne skæres i
45° smig. Hvor huset skal bukkes skæres en 90°
fals (pas på - skal IKKE gå helt igennem).
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Bagsiden af træskuret.
Enten fritstående eller
kan limes på gavl eller

side af huset
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Fritstående
lokum
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