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Sågspånsgrund
En bra grund för att skapa skogsmark och 
liknande på en modul, är att använda sågspån. 
Den är också bra för den döljer mindre 
skavanker i underlaget.

Det spelar ingen större roll vad för sågspån som 
används. Ett grovt sågspån kan möjligen bli svårt 
att måla.

Sågspånet fästs vid underlaget med vanligt vitlim. 
Till 1 dm² sågspånsmark behövs ungefär 20 ml 
vitlimsblandning. Blandningen består av lika delar 
vatten och vitlim plus några droppar diskmedel 
eller rödsprit för att ta bort ytspänningen och ge 
möjlighet för blandningen att flyta ut bättre.

Hjälpmedel
Följande vertyg/hjälpmedel är lämpliga att ha:
 • Pipett eller liknande till vitlimmet
 • Sprayflaska för vatten
Följande material har använts:
 • Vitlim, 1 del lim & 1 del vatten
 • Sågspån
 • Brun & grön färg 

Stenarna först
Innan du limmar sågspån för landskapet, bör du 
placera ut och limma fast de stenar och bergs-
formationer du vill ha. Det är lättast att göra nu, 
även om de kommer vara lite i vägen när du sen 
gör sågspånsgrunden.

Tryck ner stenarna i underlaget så de ligger mer 
naturligt och limma sedan fast dem med exempel-
vis vitlim. De kommer fastna än bättre när du 
senare limmar sågspånen.
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Strö ut sågspånen
Börja med att strö ut ett ganska jämnt lager såg-
spån på underlaget. Vissa har först lim på under-
laget, men hur man gör är en smaksak.

Se sen till att sågspån inte ligger på t.ex stenar, 
stigar och andra platser där det inte ska vara så 
oregelbunden terräng. En hård pensel fungerar 
bra till det.
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Duscha med vatten
Duscha sedan den utströdda och utjämnade sågspånen med vatten med 
hjälp av exempelvis en återanvänd parfymflaska. De målade stenarna tål lite 
extra vatten om de torkat ordentlig och sågspånen bör vara blöt så att lim-
blandningen sen flyter ut lätt.

Var lite försiktig när du duschar de första stänken, det är lätt att sågspånen 
far iväg om strålen är för kraftig eller kommer från nära håll.
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Limma fast
Droppa sedan försiktigt vitlimsblandningen med en pipett eller liknande. Man 
får vara lite försiktig så det inte rinner. Dränk nu in sågspånen med ett jämnt 
lager vitlimsblandning.

När du är klar, kan du med t.ex en tandpetare justera sågspånen efter behag. 
Låt det sen torka ordentligt, vilket vanligen tar minst en natt.

Bild saknas
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Viktig att blöta
En viktig sak vid limmandet av sågspånen, är detta 
att man ska blöta först. På blött sågspån flyter 
vitlimsblandningen ut mycket bättre. På torrt 
sågspån bildar vitlimmet små runda bollar 
tillsammans med sågspånet och kan faktiskt kan 
rulla iväg. Då bildas där en liten fläck, helt tom på 
sågspån.

Måla sågspånen
När sågspånen torkat ordentligt målas den med Raw Umber och Green Undercoat. Måla omväxlande 
med bägge färgerna lite om vartannat och i varandra. Pensla ibland med bara vatten för att få färgerna 
att flyta ut och in i varandra. Låt torka.

Till 1 dm² sågspånsmark behövs ungefär 20 droppar av vardera grön och brun färg. Plus kanske lika 
mycket vatten.
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Ett alternativt sätt att hantera sågspånen är att först pensla marken med en blandning av vitlim, 
diskmedel och en liten del vatten. Sen strör man spån och täcker alla små håligheter. Till sist 
späder man limblandningen med en del vatten och dränker in spånen försiktigt.

Bild saknas


