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Under slutet av sommaren 2017 
byggde jag en liten kort modul och 
hela processen dokumenterades i en 
tråd på Svenskt MJ-forum. Även om 
modulen var kort så visar det hela 
ganska bra hur man bygger en modul 
från början till slut.

Ögonblicksbild
I den här guiden har jag bara 
kopierat in texter och bilder från den 
forumtråden. Förhoppningsvis ger 
det en bra ögonblicksbild av hur jag 
byggde min modul den gången.

Samtidigt måste man vara medveten 
om att metoder och utförande är i 
ständig utveckling, allt efter som man 
provar sig fram och blir allt mer 
erfaren.

I slutet av guiden hittar du fakta om 
vilka materiel och verktyg jag använt 
till bygget.

Bygget av en modul
I den här beskrivningen kan du följa bygget av 
en modul från början till slut.
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Eftersom jag sen länge har grundkonstruktionen för mina moduler klar, har 
jag kunnat lägga upp ett litet förråd av "halvfabrikat". Gavlar har jag en bunt 
liggande och sen behöver jag bara 50 mm-remsor av plywood och 120 mm-
remsor av board. Boarden saknade jag, men resten var bara att kapa till i rätt 
längd: 2 st 79 mm långa sidor och en 274 mm lång baksida.

När plywooden var tillkapad limmade jag ihop allting. Eftersom denna modul 
bara ska anslutas på en sida och inte ha räls, var jag inte så jättenoga med 
vinklarna. Har man maskinkapat delarna brukar vinklarna bli tillräckligt bra 
ändå. Jag har inte heller skruvat ihop bitarna, då trälim bör vara tillräckligt i 
detta fall.
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Under tiden limmet torkade, började 
jag med landskapets grund. Normal 
använder jag 50 mm markskiva, men 
här blev det för tjockt. Man måste ju 
kunna komma åt skruvhålen.Jag hade 
redan en bit markskiva som jag 
"klyvt" till cirka 20 mm tjocklek. Jag 
tog den och fick höja upp den i 
kanterna med mer markskiva och 
några remsor plywood jag hade 
liggande.

Det blev lite lappverk denna gång, 
men det berodde på att jag hade 
dessa storlekar nästa färdiga. Och 
när sidorna av board sen kommer på, 
syns inte detta ändå. Jag limmade sen 
ihop markskivebitarna med varandra 
och plywoodbitarna också med 
varandra. Tanken var att markskivan 
skulle vara löstagbar för bearbetning 
ett tag till.

Modulen ska alltså bara bestå av en 
stoppbock med lite landskap om-
kring. Så nästa steg blev att kapa till 
lite kork och göra banvall till den. Jag 
limmade fast den med smältlim, 
precis som med markskivebitarna.

Sen fortsatte jag med att göra land-
skapet. Med en kniv tog jag ur lite 
markskiva för att få sluttning och 
med smältlim lade jag dit ett par bitar 
för högre terräng. Det blir inte så 
avancerat landskap, så det gick fort.
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När jag var nöjd med landskapets 
form, sågade jag till några bitar board 
för att ha som sidor. Jag sågar dem 
högre än modulens högsta punkt och 
i rätt längd. Sen håller jag board-
skivan där den ska vara och ritar av 
landskapet på dess baksida med en 
blyertspenna. Sen sågar jag ut efter 
strecken, med en sticksåg.

Sen jag filat till boardskivorna och 
sett att de passar, är det bara att 
limma fast dem. Jag började med 
kortsidorna och lät dem torka.

Innan jag sedan avslutade för dagen, 
limmade jag baksidan tillsammans 
med markskivan. Jag hade lite prob-
lem med en glipa, men vi får se om 
trälimmet håller den tät...

Med en enkel modul och en enkel, 
färdig konstruktionsprincip går det 
ganska fort att göra en modul. När 
sen limmet har torkat är modulen 
färdig för målning och landskap.

Den här typen av modulen kommer till nytta lite här och där på en 
modulbana. Det händer ofta att banorna har förgreningar till ett kortare 
stick- eller industrispår. Dessa slutar oftast ganska tvärt och man brukar 
då bara sätta en träbit där som stopp.

Med denna modul kan man göra dessa spårslut lite snyggare och mer 
anpassade till övriga landskap på modulerna.
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Kanterna blev ganska bra, men jag var inte riktigt 
nöjd med det skarpa hörnet. Det är board och jag 
gissar att det lätt kan bli fult och "fransigt" med 
tiden.

Jag tog fram handöverfräsen och ett frässtål för 
rundade hörn och körde längs hörnen. Efter lite 
kompletterande filning blev det ganska bra, även 
om det knappt syns på bild. Modulen har nu lätt 
rundade hörn och jag tror den därför kan hålla sig 
snygg lite längre.

Direkt efter fräsningen av hörnen, tog jag fram den 
MMM-gröna färgen och målade alla sidor. Sen fick 
allt torka över natten.

När färgen torkat var det dags för landskapet. Jag 
började med att fylla i de största gliporna med typ 
toapapper som jag sen dränkte in med vitlim & 
vatten (blandning 50/50).

Sen tog jag fram min burk med sågspån och 
strödde ut över hela modulen - utom där stopp-
bock och ballast ska vara. När sågspånen var 
lagom utströdd, blötte jag den ordentligt med 
vatten. Här får man börja försiktigt så inte de 
första vattenstrålarna blåser bort allt sågspån. När 
så sågspånen var blöt, droppade jag vitlims-
blandning (50/50) över hela ytan. Genom att 
sågspånen är blöt, flyter limmet ut bra och man 
behöver inte få klumpar eller ens ha något disk-
medel i vitlimsblandningen.

Nu måste allting torka i minst ett dygn, så under 
tiden får jag hitta på lite annat. Kanske göra någon 
nytta i hemmet? :)
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Medan limmet i sågspånet torkade, 
satte jag mig ner och målade den 
Jeco-stoppbock jag ska ha till 
modulen.

Innan jag målade stoppbocken fick 
jag en idé. Jag provade att först bläst-
ra hela stoppbocken med bakpulver i 
en vanlig Biltema-bläster. Jag gjorde 
det förstås försiktigt och bara korta 
"blåsningar". Jag tyckte det såg lite 
mindre plastigt ut efteråt, men om 
färgen fäster bättre får tiden utvisa.

Jag målade stoppbockens slipers med 
en blandning av lika delar Vallejo 
70.826 German Cameo Medium 
Brown och 70.862 Black Grey. Rosten 
på rälsen är målad med Vallejo 
70.871 Leather Brown. Allt enligt 
Gissbergs recept. ;)

Stoppbocken fick sin färg i omgångar, 
så under tiden hann sågspånet torka. 
Det gjorde att jag kunde börja måla 
sågspånen i min vanliga färgskala; 
grönt och brunt. Det blev lite fläckigt 
när man ser det på bild, men med en 
massa vegetation ovanpå syns det 
inte.

När sen färgen på både stoppbock 
och sågspån hade torkat, fäste jag 
stoppbocken med lite vitlim och 
började med ballasten. Här har jag 
hittat Polaks granitfärgade (5313) 
som jag tycker ser bra ut.

Ballasten fäster jag genom att först 
spraya vatten över den och sedan 
droppa ordentligt med vitlims-
blandning (50/50 vitlim & vatten) i 
den. För att få ett snyggare avslut vid 
gaveln, sätter jag en bit tejp. Sen är 
det återigen dags att låta torka...

Nu hade jag både en modul och en 
stoppbock som fick torka. Under 
tiden hann jag fixa stuprör och 
avrinning från uterummet. :)
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Nästa steg i processen var att göra landskapet. Jag 
har börjat bli lat och har sällan träd på mina 
moduler, så blir det även här.

Jag har lite olika arbetssätt som jag använt då och 
då. När jag vill ha mycket gräs(tuvor) på ett om-
råde börjar jag med dessa, men när det ska vara 
mer skogsmark börjar jag istället med lövmattor-
na. På den här modulen tänkte jag prova bägge 
två.

Till det öppna området klippte jag små bitar gräs 
av Heki 1861 och limmade lite oregelbundet. Sen 
fyllde jag mellanrummen med lite utglesad - och 
statiskt gräs.

Gräset limmades vid monteringen med outspätt 
vitlim och lövmattan limmades i efterhand genom 
att droppa vitlimsblandning i den samt spraya 
vatten på detta. Blandningen är 1 del vitlim och 2 
delar vatten.

På skogsmark gör jag tvärtom och har dessutom 
dovare färger. Jag limmade först utsträckta bitar av 
Polaks 9051 över området och placerade sedan ut 
statiskt gräs i tuvor på lämpliga platser. Jag för-
söker tänka så att där det blir glest med lövmatta/
gräs, där får jag sen sätta sly och buskar!
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Statiska gräset "planterade" jag för 
hand, då jag tycker dessa tuvor blir 
mer realistiska än de färdiga (som ser 
för täta ut för att vara i skogen?). Det 
blir väl billigare och mer flexibelt 
också, men mycket mer jobb. :(

• Blanda statiskt gräs i en skål, cirka 
4 delar Polak 8313 och 1 del Polak 
8307

• Lägg en klick vitlim på en träbit
• Lägg gräsblandningen i handen 

och försök få grässtråna att ligga i 
samma riktning

• Ta en bunt grässtrån med en vink-
lad pincett och ta bort överflödet 
med fingrarna

• Doppa bunten grässtrån i vit-
limmet

• Placera ut i landskapet, håll stilla i 
några sekunder och släpp sedan 
grässtråna

Många grässtrån står inte kvar, men 
då får man tillföra fler på samma sätt 
tills man är nöjd.
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När lövmatta och grästuvor fanns på plats, var det 
dags för sly och buskar. Här använde jag Polaks 
lövmatta 9012 och 9016. När slyet var klart såg 
modulen ut så här.

Jag tog sen bitar av grönfärgad ståltråd och stack 
ner i markskivan, täckte den med lim och drog en 
utglesad lövmatta över dem. Vips så har man en 
lite högre buske.

Det här är ju ett återanvänt recept, men jag tycker 
jag har förenklat genom att ha grönfärgad ståltråd 
och annat lim (än CA-lim). Biltemas univerallim har 
värdelös pip (för stor öppning), men för just detta 
är det perfekt.

När väl buskarna var på plats kompletterade jag 
med lite grästuvor och turf kring stoppbocken och 
dess ballast. Sen räknade jag modulen som klar.
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Material Hobbyland (78 kr)
• Vallejo 70.871 (Leather Brown) - 26 kr
• Vallejo 70.991 (Dark Sey Grey) - 26 kr
• Vallejo 70.950 (Black) - 26 kr

Materiel Signalsidan (486 kr)
• Polak 5313, Granit (ballast) - 20 kr
• Polak Naturex 9051 (superfin, aspgrön lövmatta) - 78 kr
• Polak Naturex 9015 (fin, ekgrön lövmatta) - 78 kr
• Polak Flockdekor 8313 (torkat gräs) - 56 kr
• Polak Flockdekor 8307 (mörkgrönt gräs) - 56 kr
• Polak 4136 (4.5 mm grästuvor, variant F) - 42 kr
• Polak Naturex 9012 (fin, grön lövmatta) - 78 kr
• Polak Naturex 9016 (fin, mörkgrön lövmatta) - 78 kr

Materiel Clas Ohlson (170 kr)
• Vitlim (31-5634) - 40 kr
• Akrylfärg Burnt umber (34-2319-19) - 80 kr
• Järntråd 0,7 mm (30-5026) - 50 kr

Materiel övrigt (163 kr)
• Sågspån
• Biltema packningskork (60-210) - 70 kr
• Biltema universallim (36-4011) - 28 kr
• Byggmax cellplast XPS (16474) - 65 kr

Material
Det kostar en del att skaffa materialet till 
den första modulen, men det mesta 
räcker till mer än en modul. En inköps-
lista skulle kunna se ut som till höger.

Totalt får man lägga ut 897 kr exklusive 
verktyg, men jag tror allt utom kanske 
ballasten & grästuvor räcker till många 
meter modul.

Priserna gällde under hösten 2017.

Verktyg
• Såg (tex bordscirkelsåg eller kap-& 

gersåg)
• Borrmaskin med 10mm borr
• Tvingar
• Pincett
• Pipett eller liknande till vitlim
• Penslar

Lämplig som startsats
Den här uppsättningen verktyg och 
materiel kan ses som en bra grund för 
att börja med modulbygge. De räcker 
långt, även om du troligen måste 
komplettera med mer saker, allt efter 
vad du vill bygga.


