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gebruikte materialen
• Tapijt tape (erg dun en dubbelzijdig)
• Tamiya tape of Kip tape (of iets anders om een mal/template van te maken)
• Bakpapier
• Scherp nieuw mesje
• Interieurvlokken
• Zeefje (ik kan zo’n klein theezeefje aanraden, die is ook in schaal)
• Eventueel een pen om af te tekenen
• En eventueel een kwastje om de vlokjes af te borstelen
korte beschrijving
Voor de mensen die de originele manier van aanbrengen een heisa vinden en ik vind
persoonlijk het resultaat erg goed. Deze manier is waarschijnlijk ook eenvoudiger en de
droogtijd van de verf is niet meer nodig.
beschrijving
Het makkelijkste bij deze manier is om je interieur op de delen in vlakken die niet al te
moeilijke vormen omvatten. Ik heb voor deze How-to 1 deel genomen, maar misschien is
het makkelijker om alle mallen/templates eerst te maken en ze allen tegelijk te voorzien
van vlokken.
Het begint met het maken van een mal van de “onderdeel” , ik gebruik hiervoor Kip tape,
maar dat kun je eigenlijk op elke manier doen die je maar wilt. Mijn manier, plak de tape
op het gehele oppervlak, druk het goed aan in alle hoekjes (een cocktailprikker kan hier
goed bij helpen), en met een scherp mesje het overbodige wegsnijden.
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Nu komt er een klein handigheidje met bakpapier (ook voor algemeen gebruik). Haal je
mal/template los van je “onderdeel” en plak deze op het bakpapier. De plakkant is nu
beschermd, maar door het laagje op bakpapier kun je het ook zo weer zonder schade
loshalen.
Neem een stukje van de tapijt tape (verkrijgbaar bij de lokale doe-het-zelf zaak) en plak
het eventueel ook op een stukje bakpapier. Tapijt tape is erg dun, dus perfect voor het
werken op schaal. Verder is de kleefkracht erg groot, dus hechten de vlokken erg goed op
de tape.

De volgende stap is het aanbrengen van de mal op de tapijt tape. Hoe je dit doet, is een
beetje eigen ingeving. Ik heb het er gewoon opgeplakt (op de beschermfolie dan) en daarna
langs de randen uitgeknipt. Je zou natuurlijk ook met een pen over kunnen tekenen, zodat
je meerder mallen/templates tegelijk kunt uitknippen.
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Goed, nu zou je dus een stukje tapijt tape moeten hebben die precies past op je
“onderdeel”. Omdat ik mijn mal/template heb uitgeknipt terwijl de Kip tape er nog op zat,
zit er bij mij nog een passend stukje bakpapier onder, dus wordt de plaklaag niet
aangetast.

En nu de mal/template er klaar voor is gaan we beginnen met het echte werk. Het is tijd
om de vlokken aan te brengen, dus haal eventueel bakpapier van de plakkant. Leg nu je
tapijt tape met de plakkende naar boven, het liefst op een A4’tje ofzo (zodat je na afloop
de overige vlokken weer terug kan doen). Breng nu overmatig vlokken aan, maar zeef ze
wel eerst even, want dan is het resultaat gewoon beter. Zorg dat er een goede bult vlokken
op je mal/template en druk de vlokken erg goed aan (in tegenstelling met verf moet je
echt even stevig drukken, zodat je het maximale oppervlak van de tape benut). Draai
eventueel je tape om en druk het in de bult vlokken.

- pagina 3 van 5 Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op Modelbrouwers.nl!
De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder
toestemming worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met medemodelb(r)ouwers? Stuur het naar beheer@modelbrouwers.nl! De template kan je downloaden van
http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip

Even de overige vlokken eraf kloppen, eventueel met een kwastje borstelen voor een nog
strakker resultaat (ben ik vergeten, dus ligt het allerlaatste in de auto). Het is nu eigenlijk
een kwestie van de beschermfolie verwijderen en je eigen tapijtje op je “onderdeel”
plakken (heb ik nog niet gedaan, want de rest moet natuurlijk eerst een kleurtje krijgen,
vandaar het mindere uitzicht).
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Natuurlijk zijn er vele variaties mogelijk op deze techniek, zoals een logo pakken op de
tape. Nu komen er op die plek geen vlokken en kun je deze “lege plek” na het verwijderen
van het logo vullen met een andere kleur. Randjes, logo’s, kleurenvariaties, ik laat het aan
de creativiteit van jullie brouwers over.
Voor vragen of opmerkingen, kun je naar dit topic gaan:
http://forum.modelbrouwers.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=5544
conclusie
Al met al een simpele maar effectieve methode om interieurvlokken aan te brengen. Het is
minder gesmeer, omdat je geen verf gebruikt en je kan complexe delen gewoon opdelen in
meerdere stukken. Ook zijn er nu meerdere variaties mogelijk, vanwege het makkelijk
aanbrengen en verwijderen van “objecten” die ervoor zorgen dat de vlokken niet aan de
tape hechten.
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