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Ambitionen med denna guide är 
att visa hur man kan göra ett 
landskap som ser verklighetsnära 
ut och samtidigt inte kräver allt för 
mycket kunskap eller material.

Tanken är att detta landskap ska 
byggas närmast gavlarna. Resten 
av modulen kan ha annat land-
skap, så länge man mot gavlarna 
gör en övergång till det nedan 
beskrivna landskapet.

Förhoppningen är få fler att bygga 
så här, så att vi med tiden kan få 
allt mer enhetligt landskap på våra 
moduljärnvägar.

Det finns många olika typer av 
landskap vi kan återskapa på våra 
moduler, allt från åkermark till 
skogsmark, via gräsmattor och 
sankmark. Hur vi väljer att åter-
skapa dessa förhållanden varierar 
också och i denna text beskrivs ett 
av alla dessa sätt.

Förutsättningar
Den här beskrivningen förutsätter att du har en målad 
grund, ballasterat spår och eventuella stenar fastlimmade. 
Du behöver också minst följande materiel och verktyg:
 • Polak Naturex 9012, Green, lövmatta
 • Polak Naturex 9015, Oak green, lövmatta
 • Polak Naturex 9016, Dark green, lövmatta
 • Polak Naturex 9051, Aspen green, lövmatta
 • Sax
 • Pincett
 • Limblandning och pipett
 • Sprayflaska med vatten
 • Ståltråd (brun, grön eller gråmålad) och avbitartång
 • Universallim

Markvegetationen

Lövmatta som grund
Börja med att klippa små bitar (½-2 cm²) av Polaks 
lövmatta Naturex fine (9015 eller 9051) och sträck ut 
dem till ungefär det dubbla. Lägg ut dessa bitar på 
sågspånen och tryck fast dem lite med fingrarna. 
Använd mest av den mörkare lövmattan (9015) och 
lägg ut den lite oregelbundet på kanske 2/3 av en 
mindre yta.

Fortsätt sedan med den ljusare lövmattan (9051) 
och lägg ut den i mindre områden som har en del 
utstickare och till viss del går in i den mörkare löv-
mattan. Täck hela landskapet på detta sätt, med om-
växlande mörkare och ljusare områden som till viss 
del flyter in i varandra.
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5Fästa markvegetationen
När all lövmatta och eventuellt extra turf är utlag-
da, se till att trycka fast materialen bra mot under-
laget med fingrarna. Justera sånt som spretar och 
fyll eventuellt på så att det blir vegetation ända ut 
på kanterna.

Spraya sedan vatten över allting och limma där-
efter med 1 del vitlim och 2 delar vatten. Ha gärna 
i någon droppe diskmedel för att minska ytspänn-
ingen och få limblandningen att flyta ut ordentligt. 
Låt torka.

Tänk också på att lövmattorna inte bör täcka hela 
ytan, utan kanske 75-85%. Det gör inget att den 
målade sågspånen syns mellan lövmattorna, det 
ger mer varierat landskap.

Till 10 dm² landskap går det åt cirka 3 dm² av den 
mörkare lövmatta (9015) och ännu mindre av den 
ljusa, men mycket beror på hur mycket man glesar 
ut lövmattan och om den är tjock nog att t.o.m 
dela på mitten.

Valfri variation
För att variera landskapet lite, kan man strö i 
Woodland Scenics T42, T44 och/eller T49 på 
slumpvis lämpliga ställen i lövmattorna.
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Mossa på stenar
De stenar som eventuellt finns i land-
skapet, har normalt lite mossa på sig 
för att passa in i landskapet. Till det 
använder man vitlim tillsammans 
med Woodland Scenics T42 och T44.

Börja med att föra på vitlim med 
hjälp av t.ex tandpetare. Låt limmet 
hamna i oregelbundna fläckar och 
strö sedan Woodland Scenics T42 i 
limmet. Blås bort överflödet och låt 
sen torka ordentligt.

Buskar & sly
Lämpligen börjar man med den mer 
lågväxande slyn och till det används 
den mörkare Polak Naturex 9016 löv-
matta.

Klipp till mindre bitar av lövmattan 
och dra ut den med pincett så den 
dels får lite mer volym och dels får en 
del utspretande trådar. Ta sedan en 
klick vitlim i botten på busken och 
placera ut på modulen.
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När första omgången turf sitter fast, 
har man återigen på vitlim på sten-
arna, men den här gången i mindre 
mängd och i eller på den redan lim-
made turfen.

Strö sedan Woodland Scenics T44 i 
vitlimmet, blås bort överflödet och låt 
torka.

Variera med större och mindre bitar 
av lövmatta och placera ut slyn både 
på enstaka platser och i klungor.

Hur mycket sly man vill ha är valfritt, 
men det skadar inte att ha ganska 
mycket. Tänk dock på att få plats med 
en del större buskar också.
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I och med att alla buskar är på plats, är landskapet 
färdigt att visa upp. Den här metoden ger som sagt 
ett ganska enkelt landskap, men passar bra att 
använda vid gavlarna för att få moduler som 
passar bra ihop landskapsmässigt.

För större variation inne på huvuddelen av 
modulen kan du skapa ett landskap helt efter ditt 
eget huvud och anpassa det mot landskapet i 
gavlarna. Alternativt tillför du fler olika materiel för 
att få mer variation av den grund som visats här.

Till buskar använder man istället Polak Naturex 
9012, men även 9062 fungerar. Även här klipper 
man den i bitar och ger den volym och lite 
spretande trådar. Men när det gäller buskar kan 
man gå upp i storlek på de flesta. Limma fast dem 
på samma sätt som med slyn och placera dem 
även här som både enstaka buskar och i klungor.

Lite högre buskar kan få stöd av en bit ståltråd. Det 
finns ståltråd överdragen med grön eller brun 
plats som passar utmärkt till detta. Klipp till en bit 
ståltråd och stick ner den en bit i underlaget. För 
på rikligt med universallim på ståltråden, både för 
att fästa den i marken och för att fästa lövmattan. 
Trä sedan över lövmattan och ordna till den så det 
blir en högre buske av den.
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