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Rost på rälsen
Något som nästan känns nödvändigt på en 
modelljärnväg, är att måla rälerna rostfärgade. 
Det här är ett sätt att göra det på.

En lämplig färg för rostmålningen är Vallejo 
Leather Brown 70.871, då vanliga färger för att 
vädra rostigt lätt kan bli för ljusa.

Till detta behövs en pensel. Det är bra om penseln 
har en diameter som är något mindre än den 
skålning som finns på rälernas sidor. Dessutom 
bör den varken vara för hård eller för mjuk. 

Hjälpmedel
Följande verktyg/hjälpmedel är lämpliga att ha:
 • Vallejo Leather Brown 70.871
 • Pensel, medelhård cirka 1,5 mm diameter
 • Vatten & papper för rengöring
 • Träbit eller liknande

Förberedelser
Vi som bygger moduler har en stor fördel av att 
kunna flytta den och i detta fall ställa modulen på 
lämplig arbetshöjd. Det är också en fördel om man 
har bra belysning riktad lågt och snett mot rälsen. 

Anledningen är att man tydligt ska kunna se hur 
bra färgen täcker.

Det går inte åt så mycket färg, men skaka om 
flaskan väl för det underlättar också om inte 
färgen är för tunn. 

Börja måla
Ta nu rikligt med färg på penseln och måla rälen 
från ett håll. Försök att trycka penseln så mycket 
mot rälen, att färgen täcker hela sidan. Bäst blir 
det om man bara gör ett svep och sen fortsätter, 
istället för att måla fram och tillbaka.

Rikligt med färg
Fyll på med färg i penseln ofta, du märker att det 
inte täcker annars. Det kan även vara svårt att få 
färgen att täcka på bägge sidorna om infästningen 
i slipersen. Men om man låter den första omgång-
en färg torka, är det ganska enkelt att senare gå 
tillbaka och justera där det saknas färg.

Nu är det bara att fortsätta på detta vis; måla ett 
svep åt ett håll och gå tillbaka för justering när 
färgen torkat.

Med jämna mellanrum kan du även behöva torka 
av rälsens ovansida från färg. Det kan göras med 
exempelvis en trä- eller kartongbit.


