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Ez az írás a teljesen kezdőknek szól, akik
nemhogy a Gunpla építésben, de még a makettezésben sincsenek otthon, de tetszik nekik a
Gundam univerzum, a ház magasságú robotok, és
szeretnék kedvenc gépük kicsinyített mását a polcukon látni anélkül, hogy mélyre kellene magukat
ásni a makettezés, mint hobbi rejtelmeiben.

inkább azoknak javaslom elsőre, akiknek van már
makettes tapasztalatuk. Bonyolultabbak, több alkatrésszel, nem ritkán trükkös illesztésekkel, és
ha valamit rosszul csinálsz és az anyag sérül-törik,
ott általában a lelkesedés is így jár.
Szóval megvan az első Gunpla, előtted dobozban. Mire van még szükség?

Ezután minden cikkel lépünk egyet fölfelé, megismerkedünk a különböző építési-festési
technikákkal, míg el nem jutunk az egyénileg legyártott alkatrészekkel, LED világítással felturbózott, és csillogó, polír fényben pompázó vagy épp
csaták nyomait magukon viselő gépekig.
Mint minden téren, a Gunpla építésben is
elég sok kifejezés van, amit az angolból vettünk
át, mindegyiknek leírom a magyar jelentését, de a
továbbiakban én is az angolt fogom használni az
egyszerűségük miatt.
A vásárlásra, készletek beszerzésére most
nem térnék ki, 2019-ben bárki bármit képes beszerezni három kattintással, ez alól a Gunpla sem
kivétel. A legismertebb webáruházak a www.hlj.
com, valamint a www.1999.co.jp/eng, mindkettő
megbízható, gyors bolt.

Szerszámok

Az az első lényeges dolog, hogy ne vállaljuk túl magunkat. Teljesen kezdőként érdemes
egyszerűbb kittel kezdeni, például egy HG-vel (a
kitek rendszerezését és jellemzőit megtaláljátok
az előző lapszámban (AniMagazin 47.) kevesebb alkatrész, egyszerűbb építés. Az RG és MG vonalat
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Van pár alapvető szerszám, amit mindenképp be kell szerezni. Természetesen ahogy haladunk előre tudásban és összetettebb kitek építésében, sokkal több dologra lesz szükség, de az
alább felsoroltak elengedhetetlenek ahhoz, hogy
a doboznyi műanyagból összeálljon a Mobil Suit-unk.

- Nipper vagy magyarul oldalvágó.
Ezzel választjuk le az alkatrészeket az öntőkeretekről. Rengetegféle létezik, vehetünk külön
makettezésre, sőt kifejezetten Gunpla építéshez
tervezett vágókat is. A legegyszerűbben villamossági boltban juthatunk hozzá egy ilyenhez, az ára
változó, de egy-két ezer forintért már minőségi
darabot kapunk.
Ennél a szerszámnál két dologra kell figyelnünk, hogy hatékonyan tudjuk használni. Az első,
hogy a vágóél teljesen a pofák szélén legyen. Ezáltal sokkal közelebb tudunk vágni az alkatrészhez,
és az kevesebb utómunkát fog igényelni. Sok vágónak a pofák közepén van az éle, ezek nem igazán használhatóak makettezéshez, roncsolják és
megnyomják a műanyagot, sokszor alapszinten
javíthatatlan sérülést okozva.

A második dolog, hogy a pofák minél vékonyabbak legyenek. Ennek előnye, hogy könnyebben
hozzáférünk a levágandó alkatrészhez, akkor is,
ha kis méretű vagy sűrűn vannak egymás mellett.
- Szike vagy sniccer, más nevén tapétavágó, ki
hogy hívja. Kitolható, törhető penge, ezzel tisztítjuk meg a darabokat az öntőcsonkoktól, amik a
vágás után maradtak, valamint a nagyon apró alkatrészeket sérülés nélkül tudjuk vele leválasztani
az öntőkeretről.
Eggyel kifinomultabb megoldás a cserélhető pengés változat, hegyes véggel. Ezzel tisztábban, pontosabban dolgozhatunk.
Akinek lehetősége van, orvosi szikéket is használhat, a keskeny pengével nagyon szépen lehet dolgozni.

Egy általános felhasználásra, és egy direkt makettezéshez készített
oldalvágó. Az élek közötti különbség jól látható.

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Tartalomjegyzék

△

figuravilág

084

tutorial
- Csiszolóvászon, csiszolópapír, csiszolókocka,
polírozó eszközök.
Az alkatrészen leválasztás és az öntőcsonk
levágása után nagy eséllyel egy jól látható hiba,
elszíneződés, egyenetlenség marad. Ezt nevezzük
nubmarknak. A nubmark az ellenségünk, elrontja
a kész gép összképét, az eltüntetése időigényes,
és ha nem figyelünk, megissza a sört a hűtőből.
De ha ez az utolsó mégsem, az első kettő biztos
az ő lelkén szárad.
Nubmark ellen csiszolunk. Sokat. Tehát be
kell szereznünk különféle csiszoló eszközöket.
Bármelyik festékboltba betérve ki is tudjuk pipálni ezt a tételt. Fontos a fokozatosság, tehát
nem elég egyféle. A papírokat finomság szerint
számokkal jelölik, minél nagyobb ez a szám, annál
finomabb a csiszolófelület. Bátran vegyünk 5-6
félét, szükség lesz rá.
Az én sorrendem: 320-400-600-800-10001200-1500-2000. természetesen igény szerint
kihagyható pár darab, az első pár csiszolás után
mindenki látni fogja, hogy neki mi az a felület,
amivel már elégedett. Ezenfelül polírozó spatulák, lapok is szükségesek lesznek a végső felület
létrehozásában. Ezeket legkönnyebben műkörmös üzletben kaphatunk.
A Medve-sajt, és újabban a Google mellett
a műkörmös üzlet is a barátunk. Rengeteg makettező szerszám megtalálható, sűrűn előfordul
hogy az ember a párjával egy ilyen helyre betérve
kétszer annyi dologgal távozik, mint a hölgy.
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kivételek az 1:35 méretarányú HardGraph kitek,
ezek figurák és járművek, amiket ragasztanunk
kell, hisz gyakorlatilag hagyományos makettek.

És akkor lássuk, mit találunk
a dobozban!
Hacsak nem valami nagyon kétes helyről
rendeltünk, akkor nagy eséllyel öntőkereteket találunk, szépen csomagolva. Ezek tartalmazzák az
alkatrészeket. Mellettük matricalapot, és összeállítási útmutatót tartalmaz a doboz.
Csipeszek, ecsetek mellett sokféle csiszolókockát, csiszolólapocskát beszerezhetünk itt nagyon olcsón. A polírozó anyagokat is könnyebben
megtaláljuk itt. A furcsálló tekinteteket pedig pár
alkalom után megszokjuk.
- Csipesz. A matricák felhelyezésénél kap szerepet, segítségével sokkal jobban tudjuk pozicionálni a matricákat, mint szabad kézzel.
Ezzel meg is vannak az alapszerszámaink. Mint
említettem, rengeteg más dolog is szükséges lesz
a későbbiekben, de ezekkel már képesek leszünk
összeállítani első Gunplánkat.
Aki épített már bármilyen makettet, annak
feltűnhet hogy egy dolgot nem említettem, ez
pedig a ragasztó. A BANDAI által forgalmazott
Gunpla kitekhez nem szükséges ragasztó, a tervezésből adódóan minden pattintható, minden
alkatrész a helyén marad ragasztás nélkül. Ez alól
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Kezdjük az útmutatóval. Mindenképp ajánlott először átlapozni, ismerkedni az összeállítás
logikájával, a végtagok bontásával. A különböző
kategóriájú kitek különbözőképp épülnek fel,
más építési folyamatokat igényelnek. Ha már
összeraktál pár HG kitet, akkor nagy meglepetés nem fog érni egy
következővel, de utána
egy RG-hez nyúlva nagyon könnyen beleszaladhatsz olyan hibákba,
amik végzetesek lehetnek az összeállításra nézve, hacsak nem szentelsz
kellő figyelmet a rajzokra és magyarázatokra.
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Az útmutató első pár oldalán általában a
Mobile Suit (továbbiakban MS) történetét, jellemzőit találjuk, valamint infókat a pilótáról. Ezek
a régebbi kiteknél sajnos japán nyelven vannak,
csak 2016 végén tértek át a kétnyelvű szövegekre, a Psycho Zaku kiadása óta már angol nyelven is
olvashatóak az infók.
Ezután az öntőkeretek rajzai, és az alkatrészek számozása következik. Ez segít azonosítani,
mikor melyik kerethez nyúljunk. Itt jelölik továbbá, ha valamelyik alkatrész nem szükséges az
adott MS összeállításához. Ezeket semmiképpen
ne dobjuk ki az építés végeztével, mert vagy egy
másik variáns részei, tehát átalakíthatjuk a kész
gépünket, vagy később felhasználhatjuk, ha egyedi dolgot szeretnénk alkotni vagy több gépből
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szeretnénk egy általunk elképzeltet építeni. Ezt
kitbash-nek nevezzük, és igen népszerű oldalága
a Gunpla építésnek.
Tovább lapozva az összeépítés lépéseit
találjuk, általában végtagokra lebontva, majd a
fegyverzet összeállítását, végül a matricák elhelyezését és a festést mutató ábrákat.
Most már végre hozzákezdhetünk az építéshez. Azaz mégsem.
Előtte még van egy lépés, amit vagy elvégzünk, vagy nem. Ez pedig az öntőkeretek lemosása. Ez azért szükséges (ha egyáltalán), hogy
a gyártás során a keretre került formaleválasztó
anyagokat - olaj, szilikon - eltávolítsuk, és ne rontsa el a későbbi festést, matricázást. Ehhez általában szappanos vagy
mosószeres langyos vizet használhatunk.
Én ezt a lépést
általában
kihagyom.
Ennek több oka van.
Először is, a sima áztatás, vagy a folyó víz alá
tartás nem fogja leoldani ezeket az anyagokat.
Ahhoz valamivel dörzsölni kell, ami pedig
nagy eséllyel az alkatrészek sérüléséhez vezet. Másodsorban úgyis
összefogdossuk az al-
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katrészeket az építés során,
ami miatt ugyanúgy zsír és
kosz kerül rájuk az ujjainkról,
tehát ott vagyunk ahol elindultunk. Természetesen ez
kiküszöbölhető gumikesztyű
használatával, de a csiszolásból származó por lerakódása
nem, tehát mindenképp újra
kell tisztítanunk mindent.
Harmadrészt, ha festeni tervezzük a makettet, akkor
úgyis átmossuk előtte valamilyen tisztító folyadékkal,
denaturált szesszel vagy hígítóval, ami a leválasztó anyagokat is eltávolítja. Természetesen aki szeretné,
nyugodtan mossa át a kereteket, de mindenképp
fokozott odafigyeléssel. Az RG és MG kitek olyan
apró és vékony alkatrészeket is tartalmaznak,
amik a legkisebb rossz mozdulatra törnek.
Na, most már tényleg vegyük elő a vágóeszközünket, és mielőtt levágnánk első alkatrészünket, csináljunk egy tesztet az öntőkeret egy olyan
részén ahol semmi kárt nem teszünk. Vágjuk át a
keretet teljes egészében. Észre fogjuk venni hogy
az anyag a vágáskor kifehéredik, elszíneződik. Ezt
stressmarknak hívjuk, és nagyobb ellenség, mint
a nubmark. Nézzük meg, hogy a vágóéltől nézve
milyen távolság az, ameddig a műanyag elszíneződése észrevehető.
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Ez lesz az a távolság, amekkora öntőcsonkot kell
hagynunk az alkatrészeken a vágás során. Ha ettől távolabb vágunk, rengeteg csiszolás, szabdalás elé nézünk. Ha ettől közelebb vágunk, az elszíneződés átterjedhet az alkatrészünkre, ami jelen
tudásunkkal javíthatatlan, és rendkívül ronda a
kész MS-on. Eltüntetése csak festéssel, vagy képzettebbeknek a felület melegítésével lehetséges,
az első lehetőség egy teljesen más iránya az építésnek, a második pedig nagyon sok gyakorlást és
tapasztalatot igényel. Tehát törekedjünk az elkerülésére.
A jobb minőségű vágókkal már gyakorlatilag az alkatrészek tövében tudunk vágni stressmark nélkül, tehát ezért is érdemes minőségit beszerezni.

Vágjuk le első alkatrészünket. A darabok
általában kettő vagy több csonkkal csatlakoznak
a kerethez. Az utolsó kettő levágásakor ha lehet,
tartsuk is az alkatrészt az ujjainkkal. Ez azért szükséges, mert az utolsó előtti csonk átvágásakor a
nagyobb alkatrészek súlyuknál fogva hajlamosak
letörni az utolsó csonkot, természetesen tőben,
tehát azonnal kapunk egy sérült, stressmarkos alkatrészt, és még el se kezdtünk építeni. Az utolsó csonk pedig a kisebb alkatrészek mumusa, ha
fogás nélkül vágunk, hajlamosak abban a pillanatban elrepülni teljesen logikátlan irányba, majd
hármat pattanva a földön, eltűnni az általában fél
pár zoknikat és kulcsokat elnyelő fekete lyukban.
Soselesznekmeg. Így, egybeírva. És ha azt hisszük,
hogy profik vagyunk és halljuk hol koppant, majd
ha oda lecsapunk, ott lesz, újfent tévedünk. Ahelyett hogy ott lenne, már rég a szoba másik sarkában van, esetleg a harmadik helyiségben vagy
a fürdőben a mosógép mögött. Soseleszmeg #2.
Vigyázzunk az alkatrészekre.

Van, aki maga felé „hámoz”, van, aki magától el. Kinek hogy kényelmes. Egyre figyeljünk, ha
magunk felé csináljuk, és megcsúszik a penge, akkor nem csak az alkatrészben teszünk kárt, hanem
az ujjunkban is. Ez nyilván nem annyira javíthatatlan probléma, mint az alkatrészé, mert begyógyul,
de míg az alkatrész sérülése csak lelkileg fáj, az ujjunk minden máshogy is fog :) .
Mikor ezzel megvagyunk, jöhet a csiszolás. Óvatos, fokozatos csiszolás. Nem kapkodunk,
nem sietünk sehová, ez pont nem az a hobbi. Nem
nyomjuk rá teljes erőből a papírt, simogatjuk a felületet, nem árkokat szándékozunk gyártani ha-

nem sima felületet létrehozni. Van aki körkörösen
mozgatja a papírt, van aki egy vonalban, nincs szabály, ahogy kényelmes.
Ha szépen sikerült az öntőcsonk eltávolítása, nincs is szükségünk a durvább csiszolópapírokra, nyugodtan kezdhetünk 600-assal. Ezt mindenki
maga látja, érzi. A lényeg, hogy minden papír barázdákat fog hagyni a felületen, ezeket finomítjuk
a papírok finomságának fokozatos növelésével.
Addig kell csiszolnunk, míg már nem látjuk az öntőcsonk körvonalát, csak egy egybefüggő, homogén foltot a helyén.

Következhet a nubmarkok eltávolítása. Először a választott szikével óvatosan addig „hámozzuk” a maradék anyagot, míg majdnem egy síkba
kerülünk az alkatrész felületével. Az ügyesebbek
el is tudják érni ezt az állapotot, így csak a polírozás marad. Aki nem bízik magában, inkább hagyjon rá, és csiszolással dolgozzon tovább, mert a
penge könnyen megcsúszhat, és beleszalad az alkatrészbe, esetleg vághat is belőle egy darabot.
Kezdő tudással ez újfent javíthatatlan hiba.

AniMagazin
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Ekkor áttérhetünk a finomabb papírra, innentől
nem anyagot távolítunk el, hanem a felületet finomítjuk.
Itt újra bejön egy dolog amire van aki esküszik, van aki sosem hallott róla. Én az előbbi táborba tartozom. Ez pedig a vizes csiszolás.
800-tól fölfelé minden csiszolópapírt először vízbe mártunk, majd így dolgozunk vele. Szebb felületet kapunk, és a port is megfogja, nem koszolunk annyira. 1200-tól fölfelé kifejezetten előírás
a vizes csiszolás a festő iparágban.

Kétféle van, vagy egy spatula három-négy részre
osztva, minden szegmens másik fázishoz, vagy 3-4
különálló darab.
Ezekkel ugyanaz a dolgunk, mint eddig, elkezdjük dörzsölni velük a felületet a jelzett sorrendben. Nem nagyon rányomva, mert beéghet a
súrlódásból keletkező hő hatására. Fontos, hogy
ezt a folyamatot már víz nélkül végezzük!

Ez a folyamat nem igényel sok magyarázatot, csak türelmet és kitartást. Szépen végig megyünk az összes fázison, sűrűn öblítjük az alkatrészt is és a papírt is. Látni fogjuk, ahogy egyre
kevésbé észrevehetőek a karcolások, egyre jobban belesimul a felület a körülötte lévőbe.

Ha minden lépést lelkiismeretesen végigcsináltunk, a kezünkben egy fényes, homogén
felületű alkatrészt tartunk, amin egyáltalán nem
látszik, hogy valaha is bármelyik részéből egy
darab nem odavaló műanyag csonk állt ki. Ez az
eredmény természetesen nem feltétlen elsőre
fog sikerülni, mint minden más, ez is sok gyakorlást igényel.

Mikor végeztünk a 2000-es csiszolással is,
eldönthetjük, hogy megállunk és elvisszük a nyereményt, vagy tovább játszunk. Ez mindenkinek a
saját szépérzékére van bízva.
A felület ilyenkor már nagyrészt homogén,
de még kivehető a csiszolás helye. Innentől jönnek
a polírozó eszközök. Ezek általában spatulaszerű
lapok, különböző színnel és számozással jelölve.

Fontos még megemlíteni, hogy a keretek
különböző anyagokból készülnek. A páncélzat
sima műanyag, a belső váz általában ABS, a policapek, vagyis a végtagok csatlakozásánál lévő
alkatrészek pedig gumiból vannak. A fent leírt
metódus tökéletesen működik műanyagon, mérsékelten ABS-en, és egyáltalán nem a gumialkatrészeken. Tehát ne essünk kétségbe, ha a frissen

sok tízezerért vásárolt MG-nk vázának alkatrészeiről nem tudjuk eltüntetni a nubmarkokat, festés
nélkül nagy eséllyel nem is fogjuk tudni sosem.
Az újabb kiteknél már találkozhatunk az
úgynevezett undergate technológiával, ez azt jelenti hogy az öntőcsonkokat az alkatrészek olyan
részére tervezik, amik nem fognak látszani a végső szerelésnél, tehát elég, ha síkba csiszoljuk a felületet, több teendőnk nincs. Ez nagyon nagy segítség, de sajnos még nem minden készlet ilyen.
Reméljük, a jövőben egyre több fog készülni ezzel
a technológiával.

Ha régi kitet vásárolunk, belefuthatunk még
egy dologba, ami csiszolást és polírozást igényel,
ez pedig az öntési csík. Az öntőkeretek, ahogy
a nevük is mutatja, öntéssel készülnek, egy két
félből álló öntőformába nyomják a műanyagot,
ami ott megszilárdul, és ezzel kész a keret. Ebből
következik hogy, ha az öntőforma két fele nem
teljesen tökéletesen zár egymáshoz, oda a forró
műanyag befolyik, és anyagtöbblet jön létre. Ez
az alkatrészeken a keret vonalában egy egyenes,
a felületből kiálló vékony csíkot eredményez, amit
ugyanúgy el kell tüntetnünk, mint a nubmarkokat.

„...a keretek különböző anyagokból készülnek. A páncélzat sima
műanyag, a belső váz általában ABS, a policapek, vagyis a végtagok csatlakozásánál lévő alkatrészek pedig gumiból vannak...”
AniMagazin
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Ha az öntőformák már kopottak vagy sérültek, akkor ezek a csíkok vastagabbak, esetleg alaktalan
műanyagdarabként jelentkeznek, ezeket már sorjának nevezzük, és BANDAI kiten még az életben
nem találkozhattunk vele. Napjainkban a tökéletes tervezésnek hála, öntési csíkkal sem nagyon.

Innentől repetitív a folyamat, vágás, csiszolás, polírozás és összerakás, míg végül összeáll a
hőn áhított MS.

Tehát ott tartunk, hogy levágtuk és megtisztítottuk az útmutató első lépéséhez tartozó
darabokat. Most gyakorlatilag legózás következik,
fogjuk és összerakjuk-pattintjuk-nyomjuk az alkatrészeket.
Amire nagyon figyelni kell, azok az útmutató jelzései, mikor melyik darab jön, hogy állnak
az alkatrészek egymáshoz képest, hányszor ismételjük az adott műveletet. Ha figyelmetlenek vagyunk, könnyen előfordulhat hogy már az építés
közepén járunk, mikor kiderül, hogy valamit elnéztünk az első lapon, és emiatt vagy kimaradt valami, vagy nem úgy áll, ahogyan kellene. Ilyenkor jó
esetben egy-két darab meglazításával orvosolható a probléma, rosszabb esetben bonthatjuk vis�sza az addigi munkánkat.

A BANDAI többféle matricával árulja a készleteit, nézzük sorban:

„Amire nagyon figyelni kell,
azok az útmutató jelzései,
mikor melyik darab jön,
hogy állnak az alkatrészek
egymáshoz képest...”
AniMagazin

A kezdő guide utolsó része,
a matricázás

- Foil sticker: Színes fóliamatrica. Általában HG
kitekre jellemző, és némely régebbi MG-re. Arra
hivatottak, hogy egy egyszínű elem adott részét
más színűre varázsolják. A HG-ken nem minden részegység külön alkatrész, több forma, részegység
van egybeöntve, ezért például a légnyílások vagy
fényes felületek, kameralencsék megjelenítésére
foil stickert használnak több-kevesebb sikerrel.
Vannak kifejezetten sticker heavy kitek, mint például a HG Gusion Rebake, ez olyan mennyiségű
matricát tartalmaz, hogy festés nélkül, csak matricázva elég borzalmasan néz ki, hiába próbáljuk a
legjobb tudásunk szerint felragasztani a matricákat.
A matricák gyárilag körbe vannak vágva, csak felszedjük őket csipesszel, és ragasztunk.
- Marking sticker: mint minden gép, az MS-ok is
tömve vannak figyelmeztető feliratokkal, felségjelzéssel, számokkal. Ezeket általában marking
stickerként kapjuk. Használatuk könnyű, de egy
nagyon nagy hátrányuk, hogy vastag az anyaguk,

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

tehát mikor felragasztjuk, a matrica körvonala
elég feltűnően látszani fog. Ez a világosabb, vagy
fehér felületeken nem annyira feltűnő, de mondjuk egy Unicorn Banshee esetében, ami egy majdhogynem fekete gép, nagyon rosszul tud kinézni.
Ezek is előre vágottak, metódus ugyanaz, leválaszt, ragaszt.
- Dry transfer: Egy fokkal jobb, mint a sima sticker.
Úgy gondolom, mindenki ragasztott már fel a ke-

zére rágóból származó „tetoválást” (aki nem, pótolja). Felsimít, bevizez, hordozópapír lehúz, kész.
Ez a dry transfer lényege is, annyi különbséggel
hogy a nevéből adódóan ehhez nem kell víz, hanem egy keményebb tompa tárgy (kalapács már
túlzás), amivel addig dörzsöljük a hordozófilmet,
amíg úgy nem gondoljuk hogy a matrica megtapadt a felületen, és lehúzhatjuk a hordozót. Ez általában háromból ötször (nem elírás) nem sikerül,
egy kis darab mindig leszakad, rajta marad a hordozón. Mostanában nem is igazán találkozni ezzel
a fajta matricával BANDAI kiteknél.
Ezeket már nekünk kell körbevágnunk, és
hordozóval együtt a felületre illesztenünk. Dörzsölés, imádkozás, véráldozat, majd a hordozó
lehúzása után nagy eséllyel szörnyülködés, szerencsés esetben örülés, tapsikolás, valamint dry
transfert elrontó kollégák gyűlölködő tekintete.
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- Water decal: Vizes matrica. A lehető legjobb és
legszebb megoldás, de a legkényesebb is. A matrica itt is egy hordozófilmen van, amit ha vízbe
áztatunk, a matrica leoldódik róla. Szép vékony, a
határvonalai alig látszódnak, cserébe sérülékeny,
ha nem figyelünk pöndörödik, szakad, és ha öreg,
hajlamos megrepedezni és négyezer-hatszáz darabban szerteúszni a víz tetején.
Vizes matricát külön tudunk vásárolni a
készletünkhöz, a BANDAI sajnálatos módon kizárólag a Ver.Ka változatú MG-khez adja ezt a típust,
minden más készlethez külön gyártja. Valamint vizes matricák járnak még a P-Bandai készletekhez,

ezek limitált kiadások, itthon elég nehéz hozzájutni, valamint jelentősen drágábbak is a normál
kiteknél.
Ezt is magunknak kell kivágnunk, lehetőleg
minél közelebb a matrica széléhez. Majd langyos
vízbe helyezve várunk, míg átitatódik a hordozó,
és a matrica elválik tőle. Ezt csipesszel ellenőrizhetjük. Van, aki csak megmártja a matricát a vízben, majd kiteszi egy nedves felületre és úgy várja
meg, hogy leoldódjon. Ez is teljesen jó megoldás,
az indoka az, hogy ha túlságosan sokáig hagyjuk a
vízben a matricát akkor magától leválik a hordozóról és elkezd a víz felszínén úszkálni. Ilyenkor
már sokkal nehezebb kivenni, és felhelyezni, mert
amint elhagyja a vizet, összepöndörödik, és problémás sérülésmentesen kiigazítani.

Dry transfer, sticker és vizes matricák felhelyezve. Ahogy látható, a dry transfer adja a legszebb
eredményt, de a használata ennek a legnehezebb. A vizes matrica szélei valamennyire látszanak, ezt lakkozással teljesen el lehet tüntetni.
A sticker a legegyszerűbb, de a legcsúnyább is,
vastag, elüt a felülettől, és lehetetlen eltüntetni a
körvonalait.

AniMagazin
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Mikor a matrica már szabadon mozog a hordozón, az egészet csipesszel kivesszük, a felülethez illesztjük, és a matricát áthúzzuk a hordozóról az alkatrészre. Ilyenkor a matrica egy vékony
vízfilmen úszik, tehát igazítható, mozgatható. Mikor úgy gondoljuk jó a pozíció, fültisztító pálcával
óvatosan leitatjuk róla a vizet, vigyázva hogy ne
mozdítsuk el a helyéről. Ha úgy látjuk, hogy már a
felülethez tapadt, kicsit erősebben lesimogathatjuk, kiszorítva alóla minden vizet és a buborékokat.
A marking sticker és a water decal is hajlamos idővel elválni a felülettől, tehát ha sokat fogdossuk, mozgatjuk, pózoltatjuk az MS-unkat, számítsunk rá, hogy pár matrica az ujjainkon köt ki. A
marking stickereket ilyenkor visszaragaszthatjuk,
a water decal nagy eséllyel kuka. Permanens fixálást lakkozással érhetünk el, de ez már a következő lépcsőfok.
Ha mindent jól csináltunk, kezünkben tartjuk a kész gépet, amit vagy kiteszünk a polcra és
szép, vagy újra szétszedjük és festéssel még szebbé varázsoljuk, de az szinte biztos, hogy először
elkezdjük különböző pózokba állítani az asztalon,
esetleg körberepüljük vele a szobát zúgva és lézerfegyver hangokat utánozva. Ez része a hobbinak. :)
Ez volt a teljesen kezdőknek szánt Gunpla
Builder Tutorial, remélem sikerült pár hasznos tudást átadnom. A következő szakaszban a panelezésről, lakkozásról, apróbb feljavításokról lesz szó.

Hazai Gundam és mecha
csoport:
HunDam facebook
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