Miniatyrbåt
Er du interessert i båter, eller kjenner du noen som er det? Med en liten bit av en list kan du enkelt
lage en miniatyrbåt. Her viser Hans hvordan du du går fram for å spikke en liten ubåt.
Tekst og bilde: Hans Gregersen

Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•

Spikkekniv
Fintagget sag, japansag for eksempel
Liten skrue
Blyant
En bit av en list til emne
Trelim
En liten planke til å ha som «skjærefjøl»

Slik gjør du:
Begynn med å tegne formen på båten med en blyant på emnet. Det kan være hvilken som helst form du vil,
men av erfaring så flyter ubåtformene bedre enn vanlige skipsformer. Men det er selvfølgelig lov å prøve seg
fram. Så sager du den ut som et rektangel og passer på å ha litt materiale rundt kantene. Etter formen er
saget ut er det bare å spikke i vei. Du kan prøve å følge det du tegnet eller bare prøve deg fram. På bildet
over er det en 11cm lang modell av fregatten KNM Helge Ingstad.
Når du har kommet fram til en fin form du er fornøyd med, kan du begynne på detaljene. Dette er ikke
nødvendig, men det er en gøy liten utfordring. Du kan for eksempel lage en bro, slik som det er vist på
bildene her. Bruk «skjærefjøla» som et lite arbeidsbord i fanget ditt, slik at du beskytter det mot å skjere inn i
låret.
Det siste du må gjøre er å finne en skrue, som du skrur i bunnen av båten. Den trenger ikke å bli helt skrudd
inn, bare litt. Den fungerer som en kjøl på båten, og holder den oppreist. Etter dette er det bare å gå til
vasken på kjøkkenet eller ned til en dam og prøve båten. Hvis du vil så kan du også male båten i hva slags
farger du vil.
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Trinn for trinn

Tegn opp størrelsen og formen på båten du vil lage

Begynn å forme båten som du vil ha den. Bruk
gjerne skjærefjøla i fanget.

Lim på de detaljene du vil ha, for eksempel en bro.

Her er det også limt på små metallbiter som skal
vere propeller.
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