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Lägga ballast
En av de första sakerna man bör göra när det är 
dags för modelljärnvägens landskap, är att 
lägga och limma ballasten kring spåret.

Det kan vara ett ganska tidsödande och tråkigt 
arbete att få dit all ballast. Men när det väl är gjort 
ser modelljärnvägen bra mycket bättre ut.

Ballastens utseende
Innan man lägger ballasten, måste man bestämma 
dess utseende. Här finns mycket att välja på och du 
kan behöva experimentera lite innan du hittar just 
det utseende som passar din förebild.

Hjälpmedel
Följande verktyg/hjälpmedel är lämpliga att ha:
 • Polak 5313 ballast
 • Något att fördela ut ballasten med
 • Vitlim (blandat 1:1 med vatten)
 • Diskmedel (1 droppe till 50 ml blandning)
 • Vatten och sprayflaska
 • Borste för att snygga till ballasten
 • Pipettflaska till vitlimsblandningen 
Den här beskrivningen gäller för räls utan banvall.
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Strö ut ballasten
Börja med att lägga ut ballasten med hjälp av t.ex. 
ett hörn från en kartong. Jag undviker plast, för jag 
tycker det blir lite statisk elektricitet som gör det 
svårare att dosera ballasten bra.

Fyll upp ballasten så jämnt som möjligt, i nivå med 
slipersens övre kant. Fyll även ut på sidorna om 
rälsen, så du får en bra rälsbank.

Jämna ut
Därefter används en mjuk borste för att jämna till, 
men var försiktig så inte allt för mycket ballast 
sprätter iväg eller fastnar i borsten. Se till att 
ballasten fyller ut ordentligt i hörn och vrår.

Är man noggrann i det här momenten får man igen 
det senare, då det ger en bra grund till att få snyggt 
ballasterad räls.

Ett tips för snyggare räls är att först måla slipersen. Blanda exempelvis en del Vallejo 
Black Grey 70.862 med en del Vallejo Medium Brown 70.826 och måla med airbrush.
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Snygga till
När ballasten är jämnt fördelad kring rälsen, är det 
lämpligt att försiktigt ta bort all ballast som ham-
nat på slipersen. Det är ett ganska tidsödande ar-
bete, men ger å andra sidan ett mycket snyggare 
spår.

Använd en ganska tjock, yvig pensel till detta och 
se till att ingenting ligger kvar på räls och slipers.

Modulskarven
För att få en snygg ballast i skarven till nästa 
modul, kan man klistra en bit tejp mot gaveln. Då 
kan du lätt fylla upp med ballast hela vägen fram.

När du är nöjd med mängd och jämnhet, ska bal-
lasten blötas med en fin vattendusch, t.ex från en 
återanvänd parfymflaska. Spraya rikligt med vat-
ten, för då flyter limmet ut mycket bättre sen. Att 
limma på torr ballast gör att den klumpar sig 
lättare när du börjar limma.

Limma med pipett
Limmet är vanligt trälim, utspätt med 1 del vatten. 
Man kan även ha i några droppar diskmedel, 
ungefär 1 droppe per 10 ml limblandning kan vara 
lagom.

Använd sen en pipett eller liknande för att dränka 
in ballasten med vitlimsblandningen. Om du är 
försiktig kan du undvika att limmet hamnar på räls 
och slipers.

Låt sen allting torka ordentligt och ballasteringen 
är klar.
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