
lj§;liiitti;;rai

#



YHDI§TYKSEH H IIIU§
VUONIIA I.!1.9 .''"'

I ,i ritri_rir:,.::,: ::i

Pu heenjohtaja - Presidgsl,r':,' 
nr,'

Jari Lievonen {Fi 176,9},.' ,,:,,,.., , .

Ritvalantie 1

00940 Helsinki
puh/tel. {09) 31I , ,

Varap uheeniontiii i ''
VicePresirdg:6;,,'.i,
KariTapio (Fi 823)
Korsontie 18022
01450Våntaa', ,,u

p u hltel- (109)851,1 864

Sihteeri jMretary:
Ami tr-apD,aläirnen (Fi 577)
Kalliotie 7*19
00760:'Helsinki
puhltel.'(09)' 386 371 3

,:ti:

Rahastonhoitaja - Treasu rer:
Jari Timon:e'11 .(,Fi 1 026)
HoIrnank.uja::1,;A2
A2210 Esp'00,,. ,,
puh/tel. .(09),,8,55, 7593

Jäsen - Member:
Mika Heikkilä (Fi 1370)
Leivosentie 31

00780 Helsinki
puh/tel (050)551 1585

Jäsen - Member:
Andreas Lärka (Fi 1877)
Maauuninkuja2D 42
01450 Vantaa
puhr'tel (050) 541 1557' , ,;' -1,.,1,'

ISSN 8786'1664 ,:, 
,r:,,,,

JULKAISIJA - PUBLISHER:
IPMS Finland
Kansainvälinen Muovimallikerho rV. ,r, .

PL 798
00101 Helsinki
Finland

Pankkiyhteys: Leonia 80001 5-8404 1 g

TOIMITU§K['NTA.
EDITORIAL.§TAFF:

PAATOIMITTAJA.
.EDITOH.IN.CHIEF:

Jari Lievonen (Fi823)
puh,.tel (09)gB7 332

TOIMITTÄJA.
EDITOR:
Kail lapr0

HÅ;NSK§ET- " 
.',.,",,""i",.

ABUERTIS|IIG MAHåGEB: : :.,:]' ,,:, ,:,,,

Mika Heikkilä {Fi 1370) '.r:.','.,,:

puhrtel. (050)551 1585 .'., ,,

Artikkelien kirioittal ien esittämät näkemykset ia
mielipiteet ovat herdän omiaan. eivätkä välttä-
rnattå edusta IPMS-Finland ry:n kantaa.

:]1.

:,.,r,,, JALIfiPÅIftO§ I(lELLFfÄAil !

ALL GOf*TENTS STRICTLY CBPYfi ISHT

INTERNAIIONAL PLASTIC MODELLERS SOCIEry INTERNATIONAL PIASTIC MODELLERS SOCIEry.IN

LAKTWTE

7 PMS:n 30, toimintat'uoden juhlistamiseksi yhdistyksen hallitus priritti julkaista Mallarin
I erikoisnumuon piatoisntallien maalauksesta. Aihe koettiin törkeciksi, koska kansainuä-
lisissci pienokmallirttiS'ttelf issci ja kilpailuissa on kriynyt seluristi, ilmi, että juuri tcillä osa-

alueella meillti Suomessa 0n adtm parannettauaa.
L'1t kun erikoisnumero rihdoin on ualru,is, haluamme kiittdd arti,kkelien kirjoitta-

jin Ton,r Gremlandia, Antt'i-Jusi Strandbergr,ti, Ami Lappalaista, Jari Mietttstci, Mike Goo-

dln. Jomes Blackwelliä, Johnny Pedasenici, Juha Airiota, Esa l(uikkua, Jukka Purhosta,
Ktösti Partosta, Juha Joutsea ja Pasi Wahlmanl,a heid,rin tekemthttirin erinomaisesta työstä.

Ilman heiddn panostaan t(inxä lehti ei olisi ollut mahdollinen. Erikoiskiitokssn ansaitsee
myös llax Engel, joka ttaittojaan sriristrimcittci on korjannut suomenkiel'istsn artikkeleiden
mglanninkieliset kcicin n ökset I trcttauaan muotoon.

kintpimtit kiitoksemme kohdishnat myös lpetusrtinistwiöön, joka myönsi mwkit-
ttiutin arustuksen .llallarm painoasun parantamiseen. Ilman ministuiön taloudellista
tukea tcimcirt erikoisnumerott sisciltö olisi jriänyt huomattauasti nyt toteutunutta knecim-
mciksi.

Tait'omme, ettri tcimci maalausopas paluelee erityisati nuoria mallareita heidtin
op etel I ess a a rt tn a alaamaan rak entamiaan mallej a ja lyhentriri lppirniseen kuluaaa
aikaa, kitertkin mltiis kohmeemmat mallarit löytcineurit tristä oppaasta uusia ajatuksia
jo (rötopojo, joita roiuat kokeilla tuleuiin malleihin. Tony Gremlandin sanoin; "MaalaL$-
toito ott trirkein mallinrakrntajan taidoista. )pettele tämti taito hyuin, niin saat enemmtin
irti haryastuksestasi".

JariLieuonm
Puhemjohtaja, IPMS Finland

TO IIIE READER

7 n orda to celebrate the 30th anniuusary of IPMS Finland we decid,ed to publish a QecialI issue of l,lallari on paint'ing models. The topic tnas sesn as being of top priority as in
intwnational modelling exhibitions and competitions painting had proam to be, on ausra-
ge, the rueakat point of Finnish modellus.

We aish to thank the authors of the articles Tony Gremland, Antti-Juxi Strandbag,
Ami Lappalainm, Jari Miettinen, llike Good, James Blackwell, Johnny Pedasm, Juha Airio,
Esa Muikku, Jukka Purhonm, I§östi Partonm, Juha Joutsi and Pasi Wahlman for their
otlstanding tuork. W'ithout their ffirts this special issue of llallari would not haue been po*
sible. Specm,l thanks go also to Max Engel, Alexand,ria, USA ruho checked and edited the Eng-
lish trarnlations of Finnish articles.

We extmd, our thanks to the Finni,sh l(inistry of Education, uhich gaue a substantial
allottance to IPMS Funlandfor improuing the pri,nting qual@ of Mallari,. Without the gme-
rous sttpport from the ru,inr,stry pubh,shing thi,s uolume in full colour u.,ould not haue besn
possible.

We hope that this magazine aill reach aPectally the young, nluice, modellers and
lmd them a hand u'hen learning the ski,ll of painting models H000euo/, tne Are confidmt
that also the more etpu'iatced modeller will find hsre natt ideas and methods, ahich they
can use to their benefit in future modelling projects. In the uords of Tony Gremland:
,Remembu paint'ing is the most important skill in modelling, learn it and use it to impro-
rc .t'uff models, not impouaish thern".

JariLiet'otrctt
President. IP.ll.9 Fitiland



'i ' -aalaus on niuodostunrit rhä tärkeam-

,'',,,, i mäksi an.iointikriteeriksi pienoismal-
.,-,., "'.1' r ,lien rutkennuksessa. koska suurelle
osalle rakentajiste harrastns on muuttunut
rakennussar jo jen mekaaniseksi kokoamisek-

si. Superdetaljointiin tarvittavat osatkin ovat
usein saatavilTa lisäos asa{orna tai svönt'sosi-
na. Yaikka esimerkiksi syölyfysosien lisiiämi-
nen ja mallin alkuperäisten heikkolaatuisten
detal j ie n p o i st amin en L«eltamattå v aatiiki n t ai -

toa, niin atfioa todellinen iiiljel1ä
oler a haaste on mallin viimeistelr .

Käsitvökin on luonnollisesti
er\'ossaan rakennettaessa malleia,
loista ei ole olemassa sen enempää
pienen kuin snnrenk aan valmistaian
rakennussarj aa, Jotkut rake ntaiat,
esinrerkiksi Brian \Yells . iattävätkin
nr,kr.iiiin mallinsa rnaalaam atta. iotta
katsolat näkisivät miten malli 0n
tehty la voisivat ymmartaa telidr.n
työn mdfud,n Keskiverto harcastala
ei muutoin varmaankaan edes Lyke-
nisi erottamaan Brianin alusta lop-
p riLrn itse rakenta maa l[ashornia
Dragonin vastila\-asta lisäosilla

parannetusta rakenn ussarj asta.

Taiteilij oista tulee halutess aan tavallisesti
hwiä mallinr akentajia, mutta mallarista ei
r{eensä helposti tule taiteiliiaa. Kuitenkin
malleiamme awioidaan pd'aasiassa niiden vii-
meistelyn mukaan. Ei ole mitäan )arkeakay-
tää kuukausia pienoismallin rukentamiseen
ja sitten pilata sitä maalauksella. joka ei tee

oikeutta tehdvlle työlle. Huonon tr'öniäljen
voi joskus pillottaa hyvällä viimeistelvllä
mutta huonoa viimeistelvä ei saa peitettvä
v^an se on kaikkien nähtävillä.

Maalaustaito on siten tärkein mallinra-
kentaian taidoi sta. Lu o nn olahi akku uksilla ei
tietenkään ole yleensä ongelmia maalaukses-
sä, mutta monen muun hwätkin vritvkset
päättrrät turhautumiseen )a suoranaiseen
epätoir,oon. Kova fyö iahafioittelu vievät kui-
tenkin läpi harmaan kiven! Keskustelu jahar-
joittelu kokeneempien mallinrakentajien
kanssa r oi lisäksi huomattavasti lvhentää

LLOLLELI EELd
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-:s'believe that painting of a model has now

$ become the premier consideration in the
åhobbv of modelling. For the iast majoriry of
rnodelleis the hobby has becorne one of little
more tiran kit assembl-y, super-detailing(from
supplenlentarl components/etched sets etc.).
Whilst I riould ne\rer deny, for erantple, that
the inclusion of certain etched sets'anc1 the
remol,al of poor detailing requires cortsiderab-
le skill, the onlr substantial facet of modelhng
that remains to be eccornplished is the finis-
hing of the model If the chosen model is one
not produced b). a lerqe or small manufacturer
then the skills of tire scrrrtchbuilder/converter
are still relevant. Some u ell ktou-n modellers,
like for example Briart \\ rlis 1lo\\- leave their
r r'iticles un-painted. This i: :o tltrtt \\ e cafi
;tlrpreciate the scratchbuilt u olk of Brian's
nii,dels. How would the a\ erese rnodeller
kn,rri. that Brain's Nashorn is scurtchhurlt, or
irL:t Dlegon's u,ith the numerolrs irnpror cnrrnt
L,rr: rhrr crin he bought? Whilst certainlr not the

cese uith Blaln's models I have over the rears
obserr ed nrtn\ u ell constructed models mi-
necl br 1)c)r)r p.rint finishes. It should be consi-
dered as thr nl{-)st inrportant discipline to the
manv that u.ill be required bv a dedicated
modeller,

I believe that ri.hilst a good artist(pain-
ter) can easilv conr.ert t0 model builder the
reverse is not true. Reinember that if vou

4

decide to paint \ 0rrr rnodel. and the
overwhelming majorin. of nrodellers do, then
vou will be judged printarilr. on the finished
qualitv of the article. It is no good spending
months building your model if you do not do
rristice to the painting/weathering of it. Whilst
errors or poor construction can sometimes
he mitlqated or obscured by a carefullv exe-
ciited paint schente. the reverse is ner,er true.
Poor paintinq is there for all to judge.

Consequentlr I ii'ould recornmend that of
all the disciplines t0 be rnastered. painting is
the most important. Some rvith a natural
talent will aCcept the challenge and expe-
rience few problems. Others will trv their

best but only feel frustration and disappoint-
ment. To those people I can only suggest
practice and hard work! Discussion and
practice with a more experienced modeller is
also a meafls to short-cut the long apprenti-
ceship that so many of us serve. This is easier
said than done in a country' like Finland
rrlricir has a large atea and small population.
Ho\\'er,er, continuing problems which seem

Lrlr-resolvable can sometimes be eradicated
follou'ing a discussion or workshop practice
udth a more experienced modeller. For those
that live in distänt communities, regular mee-

tings with more experienced modällers mav
be impossible, then the only alteruatives are



kisälliaikäd'i o ifiii*"ffi t " mallarit läpi-
käWät.,i..'.''''l'i-r'.i""iiff.i:t .''.i;

' 
Mikäli' eiät§ffiät'ad,ätmt Suome n kaltai-

sessa luulas;sa'ii harvaan asutussa maassa
henkilö"kä,ftiäi$ffi '"''lapaamisille vlitse-
pääsemättömi,å'#mitä, ialiefia ovat luonnolli-
sesti,'. kkinoilla on useita erinomai-
sia,,Hfj,bj 'esiumerkilai Shep Painen How.to
Build D attras, joka sn kattavin f a, helppo-
lukui§in I mallin rukentamisesta ,,.,ffi tettu
kirix' lehdet, kuten Fine Scale' d ia
Military Modelin g tafiaavat ffis,t$saasti
tietaa rakennustekniikoista .seffi, li-, työ -

kalu- ial<tr)a-aru-asteluia,'-'' '-' ",.' 
:'

Kokemusta eivät - an korvaafuriat
eivätkä muiden rnatr äkC'ntaiien neuvot.
Koska kokemusta,saä :n ha\oittelem alla
suo sittelen rake.nfl$sMrloi en r akentamista

le sillo,in','tätrlöin -mvös minutrle,",.0.10fi itse
asiassa huomannut, että kun nv§isin raken-
{Lafi vain 4 tar 5 mallrn luodessa'epäonnistu-
misia viimeistelvssä tule€'enemmän kuin
aiemmin jolloin'rakensin yli 20 mallia vuo-
dessa.

Maalaustaito on yirkein mallinrakent aian
taidoista. Opettele,tämtd taita hlorn, niin saat
enemmän irti harra§tuksestasi !

books. There are manv excellent how to
books on the market. Perhaps the most
complete being' ,Shep Paines How to Build
Dioramas. This ,I'consider to be the most
complete publication on Modelling in an easv

and readable manfler;',Us€: rnodelling publi-
cations like Fine Scale Modeller(Amencan),
Military Modelling(English)', etc. for articles
on techniques, as well as reviewsr, on books,
models, tools etc. 

:

Despite all the advice and tips from
Modellers, Book, Magazines, etc. there'is,no
substitution for practical experience. I can'
nct give"better advice than Kit Bashing. 'If
your *eahess ii'n in the construction field
but painffi then'build straight from the box
and prae'tiee paint finishin$,, Don't finish the
models t#,fu ufmost det#,'io e,äIl still ruin
the model in paintingl The more practice vou
have the more improvements vou will obser-
ve. Alrvavs expect a disaster now and agaiit, I
still do Mn' faetffice my early days of 'kit
bashing ( 2 0 + models per vear) down to
foudfive, mv failure'',,0,tr,disappointment has

increased. Some of my early paint finishes
are better than rny conteffiorary models

Rernember paintin$' i§'ffi, mOst importan t

skill in modelling, Iearu it'afld',u§e it to imp-
rove vour models-, not impoverish them.

Artikkelin tau0itteena ei ole saada ruishunt,aalareita siirtyrntiän takai-

sin siaellinmaalareihsi, ei suinkaan, Sen siiaan tarioamme uinkheiri ia
neuuoj a maalaustekn'iikasta aloitteleualle mallarille. Aloitteleuan mal-

larin hannattaa opetella siuellintekniihka byuin ennen siirtymistci

ruiskuun. Siaellin antaa nimittciin jossakin ntriririn anteeksi uiirteiste-

lyuirheitci. Silli tnl'ös pohjatyöt on opeteltaua tekertt,cicin buolellisesti

gfiWEL|LElffi*
M MWK*

Wffi+,. ,....'.' ffi:*,'. '

-& ES.r::
*t1:;
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This article is not intended to make experienced airbrusb owners giue

up their airbrushes and return to brush painting. It is intended to
prouide useful tips and hints to newc0mers to our hobby who often

start with brush painting before mouing on to more aduanced (and

expensiue) airbrushes, It is m.t' opinion tbat a beginner sbould ruasler

brush painting before making lhe moue to aru airbrush as brush pain-

tittg is less likely to show off small mistahes in basic model con-

slructiort, Still, good brush painting does requi,re good rnodel building
techniqtte. eten the best pai,nting techn'iques c6nnot c0aer a gap in a

plastic seatn or other such major construction flaws. Small gaps and

other irregularities. hoaeuer, can be fixed with a pa,int brush (euen if
truly major problems are beyond fixing at the firuishing stage),

aruki suoraas@kos'la 

älH'{'#ffiffi g'/ENpalion etkii iqSur,harmitt
heitettyä ty{#i mikäli mz

tosi kehitqruiitt Epäonnistumisia sattuu lgikil- 
-- '-



1AAIU MAI§AA

6 iveltimiä hankkiessa törmää siihen tosiasi-

\a rr, ettd laadusta joutuu maksamaan.
L,Isiveltimen taso nähry harlasten laadussaia
madrd'ssä sekä siinä kuinka hn'in ne pvswät
kiinni siveltimen rungossa.

Aivan aloittelevan mallarin on syytä har-
joitella halvoilla sir-eltimillä ja siirtyä koke-
muksen karttuessa kalliimpiin. Yhden h1vän

siveltimen hinn alla saa ndet kokonaisen har-
joittelusetin. jossa on 4 - 6 sivellinta. Saattaa-
pa rahaa jaada vlikin. Siveltimen koot vaL-

miissa seteissä ovat melko lähekkäin, joten
niistä tulee kawtqa ehkä kahta tai kolmea.
\;alitettavasti niistä puuttuu myös littea tasa-
päinen sivellin , joka on hyvä laajojen ja
tasaisten pintoj an käsittelyssä.

Onnistunut sivellin maalaus edellvttää,
ettd, rukennustekniikka on hwin hallinnassa.
HyväIläkaan siveltimellä ei pyst.v peittdmddn

'YOU HRUT IO PAY

roR Qufilry'

I 7ou rvill tind that good brushes do not

I come cheaply but, if used properlv, thev

I u-ill reu'ard you with high quality results.
A good qualit)' brush will have quality bristles
and rvill not shed bristles as it is used. elt-
hough a qualin' brush is required for quality
work a beginner should practice on cheaper
brushes before bur,ing more expensive quality
brushes. For the price of single quality brush
one can buy a brush set u'ith 4 to 6 brushes
although the brush sizes uill be quite close to
each other and you will find onlv hrro or three

5

saumasta pursunutta liimaa tai saum aan iaa-
nvttä rakoa. Pieniä rakoja ia epatasaisuuksia
siveltim ella ja maalilla voi tosin yrittda
parannella.

Hariasten materiaali

Siveltimen hariakset ovat ioko eläinten kar-
vaa tar keinoku ifia. Keinokuitusiveltimet ovat
käyttökelpoisia, joskin liuottimet voivat
aiheiltaa ikavia yllätyksiä sulattamalla har-
jakset yhteen. lrläin varsinkin silloin kun käv-
tetddn vahvempia liuottrmra kuten tinneriä.
Luonno nkarv a kestää keinoku ifi$a paremmln
liuottimia. Materraahna luonnonharjasp en s-

seleissä on tavallisesti nddddn tai soopelin
karv a. H alvoi s s a siveltimi s s ä harjasmatei iaali
on karkeampa kuin kalliissa siveltimissä.

Siueltimen muoto

Nlallarille käyttö kelp oisimm at siveltim e t ovat
taltan muotoinen leveakarkinen- ja terdvd-
kärkinen sivellin. Tarvittavan siveltimen koko
riippuu käyttökohteesta. Itselleen sopivan
sivellinkoon eri kayttotarkoituksiin löytaa
kokeile malla. Edellämainittujen kahden tyy-
pin lisäksi löytyy myös muita siveltim en paan
mu oto j a,, i orta kayetaan erikoistarkoitu ksiin
kuten esimerkiksi figuurien silmien maalauk-
seen. Hyvä talttapd,inen ja terdvd,kärkinen
sivellin ovat kuitenki n vdlttamättöm rd, aprd'-
lineitä kaikille mallareille.

Siveltimien hoito

of them useful. A brush set will also often lack
a chisel headed brush, which is useful in cove-
ring wide and relatively flat arcas.

Bristle material

Brush bristles are usu alLy made of either ani-
mal hair or synthetic materral. Synthetic
bristle brushes are useful, although they may
react with some thinner and fuse together.
Take special care when using synthetic brist-
le brushes with petroleum distillate based
thinners. Animal hair bristles are more tole-
rant of different thinners. More expensive
natlcrral bristle brushes are made with kolins-
Ly or red sable while cheaper (but still use-
ful) brushes are made with ordinary sable.
Cheaper brushes have a smaller number of
thicker bristles and as a result hold less
paint.

Shape ol the brush

Brushes come tL a varity of different shapes.
Two of the most generally useful shapes for a

modeler are chisel-headed and pencil-hea-
ded brushes. There Lre also a number of
brush shapes that are useful for special
work. The size of these brushes depends of
their use, I have several of each for different
USES.

Iaking Gare of your brushes

Although proper carc will make your brushes

Hyalla hoidolla siveltimen ikä pitenee oleel-
lisesti. Kuitenkin ennemmin tai myöhemmin
tulee eteen hetki, jolloin siveltimen harjakset
alkavat harottaa en suuntiin ia haitata maa-
lausta. Sivellin kannattaa tallöin siirtäa ilman
sen kummempia seremonioita toisarvoisiin
tehtdviin tai roskakoriin. Puinen varsi kan-
nattaa kuitenkin atna sddstdd,,, sillä snta saa

p i e n ellä vei s telylla kertakäyttöi s en kittil aslan .

S1v miksi ha{akset alkovat harcttaa, otr kui-
vuneen maalin kertyminen hariasten ia har-
jasten kiinnitysholkin ylaosaan. Tätä proses-
sia vordaan huolellisella puhdistuksella
hidastaa. Siveltimiä puhdistaessa v oi kitytaa
e simerkiksi seur aay aa menetel maa:

- Liian maalin poisto talouspaperiin pyyh-
kimä11ä

- Siveltimen puhdistus tdrpattiastiassa.
Sivellin td pyöritetddn ja painetaan samalla
kevyesti astian pohjaan. Tällä saadaan aikaan
pumppuliike harjasten yldosaan, minn e maah
yleensä keraanty.

- Välillä kokeillaan paperiin ntoaako
siveltimestä maaha. Jos irtoaa, niin puhdis-
tusta jatketaan.

Kafi"ettavä puhdistusaine ia ohennin riip-
puvat maalitypistä. Humbrolin ja Revellin
maaht vaativat ohentimeksi tdrpattid tai lak-
kabensiiniä eli mrneraalitarpattia, Tamiya ja
muut vastaavat tuulilasinpesunestettä ja Cita-

last long€r, someday you will tind that your
brush has reached the end of its life.

When a brush is worn out the bristles
begin to spread out in different directions.
They do this because parnt dries in the
brush's ferrule (the part that holds the brist-
les to the handle) changing the angle of the
bristles. Careful cleaning ca{r prevent this
and noticeably extend the life of a brush (an

important consideration in the case of an
expensive brush). I use following method of
brush cleaning:

Brush cleaning

- Wipe off excess paint with paper tissue

- Clean the brush with thinner. Roll the
brush around and gently press it against the
bottom of the thinner dish. This creates a

pumping motion, which cleans the bristles.
If. any colour stains are left ofi a tissue when
you wipe the brush repeat the process.

The proper thinner to use depends on
the type paint used. Enamels like Humbrol,
Revell and Extracolour can be thinned with
turpentine (either natwal or mineral turpen-
tine). Tamiya and similar acrylic paints can
be thinned with windshield washing fluid.
Citadel and Aeromaster colours use water
with a drop of dishwater detergent added to
it (of course, the thinner sold with the paint
will also work although it will be relatively
more expensive).



delin ja Aeromasterin vesiliukoiset vettd: ja
hieman tiskinpesuainetta. Muista, että monet
liuottimet, esimerkiksi tärpätti 0t at erittäin
herkästi sytfiiä, joten niita tulee käsitellä sen

mukaisesti. Pensselin plvhkimiseen ja kui-
vaamiseen käytetyt paperit voivat mvös syttyä
herkästi niissä olevien liuotinjäämien ruoksi.

Jotkut mallarit kärttävät kahta eri ohen-
ninastiaa. Toista pemspuhdistukseen ja toista
viimei stelypuh di s tu ks e en . 0 h e nninten hkaan-
tuessa peruspuhdistus ohennin ta vathdetaan
riittavan us ein. Loppupuhdistusohentimesta
tulee uusi peruspuhdistusohennin kun se on
liian likaista kävettäväksi alkuperäiseen teh-
Iattaansa.

Ohennin on kulutustavaraa, ioten sitä ei
kannata pitad, o h ennin astias s a suu rta mddr dd,

Sen r-oi pieninä md'drind" myös vaihtaa useam-
min hrr ä11ä omallatunnolla.

Hrr,ä ohennin astia on matala, mielellään
kannellinen lasipurkki , Nlatala astia ei kaadu
helposti ja kannen sulkeminen vahentaa
haihtumiskeasujen leviämistä. Kävttökelpoi-
nen astia on myös matala lautanen, josta
ohennin kaadetaan ki,.wön ialkeen erilliseen
s äilytys a stiaan P e rh e i auhan s äilyttämi s e ksi
tarpattiastiaksi ei kann ata ottaa suRln perin-

tölautasia, sillä silloin lupaava mallarin ura
voi saada äkillis en ja tylyn lopun.

Ohentimen ualinta

Viimekädessä tarvrttavan ohenteen maard,it

tietenkin kayettävä maah. Koska kayan paa-
asiassa enamel maaleia (Humbrol, Revell
jne.) , ki..ydn ohentimena lakkabensiiniä eli
mineraalitd'rpattiä. Myös tinneri kay naiden
maalien ohentamiseen mutta lakkabensiini ei
haise yhta pahalle kuin tinneri. Se on hel-
pommin saatavrssa kuin tinneri eika ole niin
tulenarkaa, eika myöskää terveydelle niin
haitallista kuin tinneri. Muista kuitenkin )ar-
jestaa W ötilaan hytä rlmanvaihto, ko ska liuot-
timien hengittäminen on atrra terveydelle hai-
tallista!

Siueltimien säilytys

Siveltimiä kannattaa säilyttää huolellisesti.
Siveltimiä voi sailytaa halutess aan vaikkapa
lasipurkissa harjakset ylöspäin. Parempi säi-
lytyspaikka on kuitenkin vaikkapa tukeva
malltlaatikko, johon on tehty paikat sivelti-
mille. f{äin siveltimet pysyvät säilytettäessä

paikallaarr ia kestdvdt kauemmin. Siveltimen
päässä ostettaessa olevaa suo jaholkkia ei
kannata heittaa pois yaarr sitä tule e kayttaa
lisäsuoiana. Siveltimen sivulla törröttd,vid
yksittai siä häirits eviä hariaksia voi p oi staa
s aksilla varovasti leikka amalla.

IIIAAlAU SI H{T{ I I Ifi SIA

Haalien ohentaminen

Yasta käyttöön otettua maaha ei yleensd, tar-
vitse ohentaa. Sen sijaan maahn kunnollinen
sekoittaminen on tdrketd. Purkissa pohj alla
oleva väripigmentti ja pinnalla oleva ohennin
pitad saada sekoittumaafi kunnolla, iotta vdri
olisi mahdollisimman käyttokelpoista. Itse
kayan maahpurkeissani kuul alaäkerin kuu-
laa. Myös haulejavoikä\iltäa,, jos niitä sattuu
jostakin saatnaan. Isoja kuulia ei kannata
kä\frtää atnakaan lasipurkissa sillä se särkyy
helposti. Sekoittamisvaiheessa purkki puris-
tetaan kämmeneen siten, että peukalo patfiaa
koko ajan kantta kiinni. Ravistettaessa kuulat
tai haulit sitten sekoittava t maahn.

Hyvä väline ohentimen annosteluun on
injektioruisku. Niitä voi kysyä apteekista.
Todennaköisesti ostaja joutuu selvittämään
myös ruiskun tulevan kayttötarkoituksen.
Kayta maahn ohentamiseen vain puhdasta
ohenninta ja lisaa srta maaliin vatfr vdhdn
kerrallaan, Lrian ohuella maahlla on epa-

where brushes are kept in their places by
rubberb and loops. In addition it is best to
use the brush protectors that come with
many quality brushes and protect their brist-
les when they are not in use. If, despite all of
these protective measures, your brush has
some bristles sticking out of the side of the
brush, they can be trimmed off with scissors
(as long as most of the bristles are trr good
shape).

Mixing the paint

It is usually not necessary to thin new (just
opened) paint before using it (older paint
may be a different story), but it is essential
that the paint be properly mixed. In paint
that has been stored for an extended period
the solvent tends to separute from the pig-
ment with pigment at the bottom of the con-
tarner and the solvent on top. These paint
components must be thoroughly mixed for
the paint to perform as it was intended to. I
put ball bearings in my paint bottles to act as

stirrers. Shotgun pellets can also be used for
this purpose. Whatever one uses LS a stirrer,
it is important it not be to large (particularly
with a glass bottle). Too large a stirrer will
probably break the bottle with unfortunate
results (I know, speaking from experience!).
Once you have added a stirrer, hold the bott-
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Another method for brush eleaning

Some modellers use a tu,o-dish system in
which, the first dish is for basic cleaning and
the second for tinal cleaning. As the thinners
get dirty, the basic cleaner is replaced with
fresh thinner and the older final thinner
becomes new basic cleaner. To avoid spil-
ling thinner keep the dishes only partiallv full
(not filled to the rim). In addition to avor-
ding spills smaller amounts of thinner can be
replaced more easily. Also remember that
used tissues and rags soaked in thinner crea-
te a fire htzard and should be disposed of
il-ith care.

Why turpentine?

I use mineral turpentine as thinner for coup-
le of reasons. First. it doesn't smell asbad as

some thinner. It is also easier to buy in large
quantities than manv thinners and it doesn't
eyaporute as fast as some. Finallv it isn't as

hazardous to a modelers health as some thin-
ners although it should be treated u.ith res-
pect (make sure you have good ventilation in
your workroom).

A dish for thinner

The most suitable dish for thinner storage is
a low glass jar with a sealable lid. A low jar
is difticult to knock over and the sealable lid
reduces the amount of fumes (saving on thin-
ner loss through evaporation and reducing
health risks). Another useable contarner for
thinner is an old plate that can be emptied
and cleaned after each use. The left over
thinner , cafi be stored in 

^ 
sepmate iar if it is

still useable.
Once a brush is no longer in top rate

condition, it should be used for secondary
duties like drybrushing or weathering. Once

it is too worn for even these jobs, it should
be discarded. (the brush's wooden handle
can be made to a putty spatula with minor
u,ork) as one u'ould discard a dull hobby
knife or sa\\' blade.

Brush storage

Your brushes deserve proper storage. For
basic storage brushes can be kept tfi a sui-
table glass jar with their bristles pointing
upward. A still better place is a suitably-
slzed box (maybe arr empty model-box),



miellytt ävää maalata. Oikean ohennu s suhte en

maaraa viimekädessä jokaisen mallarin hen-
kilökohtainen mieltvmvs. Itselleen parhaan
vaihto ehdon löytää ko keile malla.

l[ a a I ausi ä rj e stytsestä

Maalaami n en alottelaan vleensä vaaletsta
sdwistä eli esimerkiksi lentokoneiden nor-
maaltkaar.i o ssa tavallisesti pohj avdrrrsta. Seu-

r a avaks r maalataan yläp into j en su o jav ar eista
r,aalein. \ärin kuivuttua (mieluiten ainakin
vksi r-uorokausi kuivumrsaikaa) voi tehdä
seuraavaksi tummemman suoj avartn rajal
pehmeästi lyijy§nalla ennen suoj avartn maa-
lausta. Näin jatketaan kunnes kaavion kaikki
r'ärit on maalattu. Poikkeuksena edellisestä
ovat erdrdi metallivant, koska ne sekoittuvat
vielä kuivanakin helposti muihin vareihin ja
pilaavat siten maalipin n an .

Ieippimaskien käyttö

Mikäli variraja ofi terava, kannattaa ruja mas-
keerata esimerkiksi teipillä. On olemassa
e rtyi s e s ti mallin r akentai ille tarko ite ttti a m as -

kiteippejdt m:utta myös Scotchin Magic -teippi
on käyttökelpoinen vaihtoehto. Ainoa haitta
Scotchin teipissä on sen huono taipuminen
sivusuunnassa. Ongelmaa voi jossakin mda-
rin helpottaa leikkaamalla teipistä kapeita
suikaleita. Perraatteessa on samant ekevd'd,

mitd, teippimerkkiä käyttää,, kunhan siitä ei
nloa liimaa mallin pintaan eikä se revi maa-
lia irti mallista . Maalarinteipp ia ei siveltimel-
ld maalattaessa kannata kättÄä sen paksuu-
den talta,

Maskiteipin kanssa maalaaminen

Maskiteippiä kaytettaessä ei maalata kohti
teippiä, sillä se aiheuttaa teipin reunaan ika-
vd'n harianteen, jonka huomaa teipin poiston

iälkeen. Maaliharjanteen synnyn voi yälttää,

mikäli maalaa teipin suuntaisesti tai teipistä
poispäin siveltimellä jossa on hyvin vithan

maaha. Mikäli maa-
liharianne pääsee
kaikesta huolim atta
syntymään, sitä voi
koettaa poistaa maa-
lin kuivumisen ja tei-
pin poiston jälkeen
teravalla askartelu-
veitsell dt tai hienolla
hiekkap aperrlla.
Hyvän rajan edelly-

lightest surface
colour and then let it
dry for 24 hours as

well. Before painting
the darker colours
(often on upper sur-
faces), lightly mark
the edges of Lny

camouflage scheme on the base coat with a
pencil (having a guide will made painting
easier) . It is difficult to overcoat some
metallic paints (the arca painted with metal-
lics will show through and spoil the finish)
so do them last. As you gain experience you
will gain an understanding of which paints
will or will not cover other paints and ques-

tions of sequence will become easier to
answer.

lllasking uuith tape

If the demarcation line between colours is

sharp, you should use tape to mask your
model. There are lapes made especially for
this purpose and they can be quite useful.
The usual Scotch Magic -tape is quite useful,
as well, I often use it for masking among
other things. Its only disadvantage is that it
does not form curves well (although some
curve can be achieved by using a number of
thin strips of tape). The most important
factor in choosin g a tape is to use one that
does not leave glue on the model. Removing
this glue from a painted surface is difficult
(not to mention irritating!) and the painted
surface is easily damaged, One tape to avoid

tyksenä on, ettd, teippi on kunnolla kiinni
pinnass a. Mikali teipin reuna on irti maalat-
tavasta pinnasta, maali imeffi tepin alle.

Maskiteipille on monia käyttökohteita
esimerkiksi kuomun raameissa, potkurinla-
p o j e n hu o mi o v dr ikdri i s s ä, itd"r rntam atu nnu k-
sissa eli yleensä kaiklrualla missä suora tai
ter av d; v dr ir aja ofi tarp een.

MAAt[USTVo

Ualmistelut

Maalausvalmis malli kannattaa efinefi maa-
lauksen alorttamista pestä, jotta malliin
rakennusvaiheessa sormista ia valmist ajan
muoteis ta tafitunut rasv a sekd viimeistelyvai-
heessa tullut hiomajate saadaan pois. Kaikki
p ikku o s at iatetedd'n mrelellaan kiinnittä mditd
ennen pesua, koska ne ovat pestäes sa tielld ja
ne myös ttoavat helposti.

lSallin pesu

Mallin pesuun kitytetitdn ldmmintä vettd 1a

astranpesuainetta. Mallin annetaan hota
vedessä joitakin minuutteja, minkd, jalkeen se

pestään esimerkiksi käytöstä poistetulla peh-
mealla hammasharj alla. Hammasharj alla
pääsee kohtalaisen hyvin pieniinkin koloihin.
P e su o p eraati o s s a kiinn rtetddn e rityi stä hu o -

miota markahionnassa uppoviivoihin kerty-
neeseen töhnadn Pesuss a kaydaän huolelli-

is so called painters tape which is too thick
for this use.

Successful masking requires that the tape
used adhere firmly to the model's surface. If
it does not, the paint will tind its way under
the tape and spoil the line. When painting an

are masked with tape, paint away from the
tape with a relatively dry brush. If you use

too much paint or paint over the tape you
will create a nasty ridge where the paint piles
up on the tape. If this happens despite your
best efforts, it can removed (or atleast redu-
ced to an acceptable level) with a sharp
hobby knife. Masking with tape is a techni-
que that can be used in places; on canopy
frames, fuselage cheatlines, and eastern front
markings just to name a few.

p&rffir[ffii

Preparations

Before painting a model it should be washed
to remove the oil from your fingertips and
mold release agent remaining from manu-
facture. This is done to allow the paint to
properly grip the plastic. tuiy sanding resi-
due should be removed as well (for the same

reason) " Nl the small parts should be left off
(if possible) and added after washing. If not
they be in the way and will be arc easily
knocked off in the washing process.

le in the palm of your hand and place your
thumb on its lid (to prevent the bottles ope-
ning). Mairrtain an even shaking motion and
the balls or the pellets will do the mixing.

Ihinning and miring paint colours

A syringe can be used to add thinner to paint.
These can be bought at the local pharmacy
(you will propably be asked u'hat vou need a

syringe for). Do not use a svringe to mix dif-
ferent colours, because it gets dirtv and is
hard to clean properly. It is cheaper to use a
piece of sprue , a match or a toothpick. With
a little practice, as the paint runs off of these
(in drops) one cafi make an exact colour-
mix. The ratio of paint to thinner is up to the
individual modeler (within reason), but it is
best to avoid too thin a mix. When thinning
paint always use clean thinn er and add thin-
ner in small amounts (overly thinned paint
doesn't cover well)

Gorrect sequcnce oI painting

I usuallv start rvith the lightest colour that I
intend to applr' (usuallv the base coat). After
this has dried for 24 hours, I apply the
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sesti läpi koko malli. Operaation jälkeen
malli huuhdotaan lämpimalli, vedella, Mallia
voi ravistella varovasti liian veden poistami-
seksi. Muista kuitenkin pitaa \uja ote malli-
ta,

Mallin kuivaaminen

Hlviä paikkoj a malhn kuiruattamiseen ovat
sauna tai §lpyhuone. jotka ovat luontaisesti
vähäpölyisiä. Lampimadn saurraan er malha
kannata viedä, ettei tule odottam attomia
muutoksia mallin ulkomuotoon! Lentoko-
neen mallin r,oi asettaa kuivumaan estmer-
kiksi nokan ja toisen siivenkdrjen yaraafi.

Tällöin mallin sisään kertynyt vesi pääsee
valumaan pois eikä arhouta yllätyksiä mvö-
hemmin.

latkokäsittely

Pesun jälkeen mallia tulee käsitellä vd'hrntddtn
puhtain käsin. Jos haluaa td,ysin vdlttdd sor-
menj älj et mallissa, voi käyttää kertakaytöku-
mihanskoja.

MAAtAUKStilI AlOIruS

Pohiauäri uai ei ?

Ennen maalatksen aloitusta kannattaa mtet-
tiä, onko tarpeen poiketa flormallista maa-
lausjärjestyksestä tai onko tarpeen kayttaa

Washing youl model

Wash your model rvith warm water and
dishwashing detergent . let the model soak
for some minutes then scrub it with a soft
toothbrush. While washing take special care
to clean all of the panel lines. Wash all
around and then rinse the model with clean
warm rvater until the soapv residue is remo-
ved. When you have finished rvashrng care-
fullr' shake the model to remove the water
froå inside it. Remember to main tarn a tight
grip on the model!

Drying youl model

Don't use a tou'el or tissue to dry the model,
just let it air dn' on its ou,n. Good places to
let" a model dn' are the sauna or the bath-
room, because thev are less dusty than other
rooms. If you hav e a gas o\-en with a pilot
light this is a great place to dn- a model if no
one uses the oven while \-ou are gone. The

best position for a model to drv in a near
vertical position on its nose and the u-ing-tip.
This position allows the water to run out
through the fuselage.

lurther procedures

After u-ashing the model be carefull to keep it
clean. If possible use surgical single-use glo-
ves or cotton gloves to avoid getting body oil
on the model.

eriWistä pohi avd,rid. Yleensä pohi avdrtd; kan-
nattaa käyttää, mikäli sarian muovi on tum-
maa ja maalattava vart on muovin väria vaa-

leampi. Tällöin varsinaista peitevarrd," kuluu
vähemmän eikä tumma pohiamuovi kuulla
läpi.

Maalaamalla mallin saumat erikseen voi
tarl<rstaa, onko saumojen hionta onnistunut
vai tarvitseeko htontaa parantaa jossakin
kohdassa. Joitain pikkukoloja voi myös täyt-
taa pohiavd'rillir. Hyviä pohjavarcja ovat esi-
merkiksi vaale anharmaa ja valkoinen.

taalausiäriestys

Maalalsesimerkkinä kaytetaan Academyn
Supermarrne Spitfire FS Mk.XIVE:tä, lota olen
kuluneen kesän arkana suhteellisen vahina
vapaa-ajan hetkinä tehnyt. En esitä korjaus-
ohf eita itse malliin. Totean vain, että kor jatta-
vaakin on.

Ensimmäiseksi maalattiin kon een alapin-
nat vaaleanharmaalla. Nokka ja pyrstö maa-
lattiin rungon suuntaisesti. Nokka maalattirn
siiven johtoreunan tasalta nokkaan päin käyt-
taen aloituskohtana paneelivlvaa. Myös taka-
rungoss a kayettiin rajana puneeliviivaa pyrs-
töä kohti edettdtessä. Siiven alaprnta käsittel-
tiin yhtäjaksoisena aloittaen toisesta siiven-
karjestä ja paatyen toiseen siipisalon suuntai-

sin vedoin. Jaahdyttimet maalattiin lopuksi
erikseen

T akarungon omakonetunnusnauhan olisi
voinut maalata ensiksi ja maskata muiden
värien ajaksi. Nyt se tehtiin viimeiseksi
samoin kuin siiven johtoreunan keltaiset
omakonetunnisteet.

Ylzipinnan suoj avdrrt aloitettiin harm aal-
Ia. Koska esimerkiksi nokassa ja pyrstössä
värisaum a orr suora ia terdvä, niissä kziytettiin
teippiä apuna. Rungossa edettiin pyrstöstä
nol<kaan rungon puolelta toiselle kiemurrel-
len, jottei aiemmin maa\attu väri ehtinyt kui-
vunut liikaa. Tällaista paallemaalausta voi
muuten olla vaikea saada siistiksi.

Suunnanvaihto rajana käytettiin tason
kainalon muotopeltiä. Siivet käsitteltiin tpes-
td, kdrkeen päin katsoen, ettei mm. aseruu-
man luukkujen ja siivekkeen saranalinjan
kohtaan tullut liikaa maaha. Johtoreunan
vartraia tehtiin erikseen vdhdn pienemmillit
siveltim ella, Tässä olisi voinut kä\rtÄä apuna
teippim asl<ta.

Harmaa suojaväri maalattiin kahteen ker-
taun, sillä maali oli tarkoituksellisesti ohutta
ja kertasivelyllä tulos oli raidallinen ja lapi-
kuultava. lisäksi ohut maah ei tayld uppovii-
voia yhta paljon kuin paksumpi. Varikerrok-
sen annettiin kuivua vuorokausi ennen
uu delle enmaala:usta, Enn en toi sta värikerro s -

e

s

§IRRIITG IO PRIilI

When to use a base coat

A base coat is needed when the kit's plastic is
dark and the colour to be painted is light.
When a base coat is used, less paint is nee-

ded to produce the final finish (without dark
plastic showing through). The bas e coat can
also till some small cracks tn a model's sur-
face in place of model puttv. Suitable
colours for base coats are white and light
grey.

Gorrect painting order

To ilustrute the proper sequence for painting
I will describe how I painted *y Academy
Supermarrrre Spitfire FR Mk. XIVE. This kit
has been my spare time modelling project
over the summer. While there are cor-
rections to be made to this kit, these are not

dealt in this artrcle.
I began by painting the lower surfaces of

the model light grey. This was done in two
phases, tirst I painted the nose and the tail
lengthwise using the panel lines as starting
points then I painted the lower wing spanwi-
se avoiding the nose and tail areas that had
aheady been painted starting with one wing
tip and ending with the other. I tinished by
painting the underwing rudiators. Paint was

applied to a large arca so that it didn't dry
too much between brush strokes.

The sky-colored fuselage band could
have been painted tirst, but I painted it and
the yellow leading edges last. The first
colour I used on the upper surface was a
dark Brey, because of the sharp separation
line I masked it with tape. I began painting
at the tail and worked towards the nose pain-
ting both sides of the fuselage at the same

time to avoid overlapping coats. The natual
place to change painting direction is at the
wing root and after paint the fuselage I wor-
ked out wing roots to the wingtips. During



ta ptnta tarkistettiin pölvn tai muiden hiuk-
kasten varalta.

Toinen suoj avärt, r'ihreä, oli kokeiluluon-
toisesti Aeromasterin väri. Se osoittautui
mvönteiseksi vllän,kseksi. Maali oli helppo
sivellä ja ohut sekä nopesti kuivuva. Kaksi
kerrosta oli tarpeen fiittdvd:n peittävyyden
saa\uttamiseksi. Vihreän värin maalaamiseen
kdrre ttiin pi en e mpadt sivellintä kuin harmaata
maalattae s s a. Pi en em mitlla siveltim ell ä väri n

reuna oli helpommin seurattavissa. Jos vari-
reuna on koukeroinen, voi olla tarpeen käl't
tää kahta sivellintä -ohutta reunat iivan
tekoon jalevadt välialue en tafitdtmiseen.

Maalauksessa -ja mallauksessa muuten-
kin on hyva pitaa mielessä, ettei Lyse ole
nopeusl aiista, eli hilj aa hts' a tulee.

Jos maahkerrosten valilla on pinnassa
pahoja mokia, kuten karvoja, pölyhiukkasia,
sormen jälftoä tai muu ta, vor olla tarpeen kor-
jata pintaa hienolla hiomap aperilla.

Ennen siirtokuvia tuleva kerros kiiltdr,ää
lakkaa on ehkä eniten tarkkuutta vaativa
maalausvaihe. Kiiltävä lakka ei tuoreena
ke stä j uuri minkd'd'nlarsta p äällem aalalsta.
Jos lakkaa tulee liian vahan, elat siirtokuvat
"istu" hwin vaatr reunafilmi jää näk1viin.
Ongelm aa vor vd'hentd,ä leikkaamalla filmin
pois tui käyttamalla kiiltäviä maaleja kuten
Extrac o 1 o r. Ki i I täv allä lakalla o n myö s tap ana
tummentaa sen alla olevaa savyd. Kiiltivää
lakkaa voi muuten kziyttad myös kirkkarden
osien kiinnifvkseen.

this process I took extra care to avoid filling
the gun -bay doors and aileron hinges with
paint. The wing leading edge separation was

done with a smaller brush and could have

been masked as well.
The upper surface grey was applied in

two coats, because the paint was quite thin.
The first coat was strea§ and translucent
and was left to dry overnight. After the tirst
coat dried the surfaces were checked for
imperfections and then the second coat was

applied. This coat was left to dry for 24
hours.

The nert colour applied to the upper sur-
face was an Aeromaster dark green. It pro-
ved to be a pleasant surprise, the paint was
easy to brush, thin and quick drying. This
green coat was applied n'ith a smaller brush
than the grey coats before it because this
made the curves in the camouflage easier to
follow. If the separation line befiveen trvo
colours is really wavey it is easier to use hvo
brushes; a smaller one to make the dem arca-
tion line and the bigger one to fill up the
space bef\\'een. Two coats of green provided
the proper coverage. At this point I exami-
ned the painted model for any flaws in its
finish. Ånr- such flaws shold be dealt with
now before going 0n to the next phase of
tinishing.

Once the model has been painted and the
tinish checked for flau's (and the flaws repai-
red) it is time to appl)' a gloss coat. This
gloss coat is difficult to appl) because it
shouldn't be too thick (on the other hand if
it is too thin the decal carrier film rvill be
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fllitä on kuiuasivellintekniikka?

Kuivasivellintekniikkaa kdyttd'vat melkein
kaikki mallinr akentajat r akennu sko hte e sta
riippum atta. Nimens d mlkaisesti kohdetta
sivellään pensselilla, joka on pyyhitty lähes
kuir,aksi. Tällöin maali tarttuu koholla oleviin
kohtiin. Kuivalla siveltim ella maalattaessa
maali oike asta an hangataan mallin prntaan,

Käyttökohteet

Kaytan ku iva s ive lli n t e kn irl<kaa I e n t o ko n e m al -

leissa atnal<tn seuraavissa kohteissa: mittari-
tauluissa, eri pintojen kulumia kuvaamaafi,
ruuti- ja pakokaasujälkiin ja joskus koko
mallissa detaljeja ja rakennetta koro stamaan.

Käytettäuä väri

Kuivasivelyyn kayettavd vdri riippuu käyttö-
kohteesta. Mittaritaulut pensselöidaan esi-
merkiksi valkoisella, sisärunkorakent eet vaa-
leanharmaalla tai sisävärin vaalennetulla
sävyllä. Metallipinnoissa on tarpeen esimer-
kiksi alumiinin- tai teräksen van. Pakokaasu-
juovat tehdadn harmaan eri sävyillä eikä
mustalla, koska musta vtittaa yleensä konevi-
kaan (paitsi tietysti dieselmoottorissa). Hyvä
muistisääntö on, etta mita kuumempi paikka
sita vaaleampi harmaa. Joka konetyypillä on
tyypilliset pakokaasuj uovat, iotka sertraavat
yleensä ilman virtausta siivessä. Ruutikaasu-
juovat kannatta tehdd mustalla tar tumman

visible). One solution to this problem is to
cut off the decal's extra carfler film. Another
is to paint with gloss patnt like Extracolour
or a similar brand Both matt and gloss
finishes darken the paints they cover so these
paints need to be chosen taking this darke-
ning into account. Incidentally one other use
for a glosscoat is to attach clear parts to the
model.

DRY BRIISHIITG ITSITSqUTS

llllhat b fiy,brusling ?

Drybrushing is a finishing technique used by
the most modelers regardless of their mode-
ling interests. As the name implies when
model is gently brushed with almost dry paint
brush small amount of colour sticks to the
raised details on the model highlighting
them.

Golours to use

The proper colour to use depends on the
subiect to be dn' brushed. The instrument
panels of. an aucraft Lre best treated with
white, ancraft internal structure detail with
light grey or lightened shade of the internal
colour. Metallic surfaces can be treated with
aluminium or gun-metal to give the
appearance of metal showing through worn
paint. Exhaust staining is done with shades
of grey (do not use black unless it is a diesel-

harmaalla. Mikäli koko malli kuivapensse-
löidään se tehd ddn perusvärin vaalennetulla
säryllä tar muulla perusväristä vatrr vdhdn
poikkeavalla savylla.

lähdemateriaalin käytöstä

Jos on epdvarma malhn vanhentamisen suh-
teen , kannattaa tutustua lähdem ateriaahrn.
0n melkeinpä parempi vanhentaa malha hie-
marr liian vahan todennaköisistä kulumiskoh-
dista kuin vanhentaa koko malli kauttaaltaan.
Liikaa ja liian rajusti vanhennettu malli Layl-
taa helpo sti lu onn o ttom alta.

lopuksi
Muista, etta maalattaessa tulee olla kärsivälli-
nen. Uusia työtapoja kannattaa kokeilla aina
ensin johonkin vähempiarvoiseen kohteeseen

ia vasta sitten soveltaa oppimaafisa yarcttrat-

seen kohteeseen. Muilta mallinr akentaiilta
kannattaa myös hsyä neuvoa ja tietysti seura-
ta alan lehtia. Stressiä eiharrustuksestakan-
nata tietenkäd;n ottaa varkka valilla tuleekin
lunta tupaan.

engine) . For gunpowder stains use a dark
grey. If the whole model is drybrushed rt can
be done with lightened shade of the basic
colour applied with light brush pressure.

Ihe use of reference material

If you re not sure about how the original ver-
sion of what you are modeling displayed
weat and tear, check your references. It is
better to not to overweather your model as

this spo il an otherwise qood piece of work.

filrm uu0nD§

This artrcle has described some tips and
techniques I have discovered during my
modelin g career. It is not the only way to
parnt or finish a model. To improve you
modeling skill be patient, try new methods
ofi a "therapy model", ask for advice from
more experienced modellers. This a relaxing
hobby, don't let it become a source of stress.



Ruiskumaalauksen historia ei ole koain pitk(i, uain noin 100 uuotta.

Aluksi ruiskuilla maalattiin uain melko suuria hohteita kuten esimer-

kiksi autoja, mutta pikkuhiljaa ruishut pieneniucit ia markhinoille tuli
hyndruishuja erityisesti taiteilijoiden ktiltttöön. Mallinmaalauksessa

ruishut alkoiuat 1,leist1'ri 60- ja 70- lukuien uaihteessa, mutta uielci

70-luuun puolirtilissti monien mielestci ruiskumaalaus oli turhaa hie-

nostelua ja oikeat ruallit maalattiin kcisin pensselillri.

Ensimmciisen ntaaliruishuni hanhin 70-luuun puoliutilissci. Se oli sii-

hen aikaau t'leinen yksitoiminen malli, mutta sillrikin sai hienoa jtil-
heti terratturla pensselirnaalaukseen. Sen itilheen on parihin ruiskua

ebtinl't kulua hcisissti, ennen kuin han.kin uuden Aztecin ruiskun,
joka toimii sekri yhsi- ettei kaksitoimisena ruiskuna,

Ruiskun toimintaperiaate

6uiskun toiminta perustuu suuttimen läpi
]{kutkevan ilman 

^muodo 
stamaan alipii-

L \neeseen, ioka imee maahn maahsdiliöstä.

Tämä on suurin ero ver rattuna esimerkiksi
spraymaaleihin, joissa siszillä oleva parne työn-
tdd maaha ulospdin. Ruiskun maahsdtliössä ei

ole koskaan yhpainetta.
Ruiskun pddtosat ovat yksinke rtaistaen

runko, maahsailiö, neula ja suutin. Neulan ja
suuttimen koko md'd,rad' ktinka paljon ruis-
kun lapi pääsee enimmillaan maaha. Mitä
suurempi suutin ja paksumpi neula sitä
leve ämp i maalaus j älki.

Penaatteessa ruiskuja on kahdenlaisia -

yksi, ja kaksitoimisia. Yksitoimisessa ei maa-
lauksen arkana voi säätää kuin ilmamdardd.
Neulan asento pitaa saataa ennen maalauk-
sen alo rttamista. Kaksitoimisessa ruiskussa
voi säätad seka ilma- ettdt, maalimaarää koko
maalauksen aian. Noittelevalle ruiskum aala-
rille suosittelen kunnollista yksitoimista ruis-
kua sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Yksitoi-
misesta ruiskusta on sitd,"paitsi hyötyä myö-
hemminkin esimerkiksi mallien pohi amaa-
[auks-ess&. .

Emmem nuls effiä
o fl l1 oo

il[a
oskus
yotka
mla

[[a yö,
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umnetulsta d\
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The most important parts of an airbrush
are the frame, paint reservoir, needle, and
the nozzle. The size of the nozzle and of the
needle determines the paint flow, the thicker
the needle and the larger the hole in the
nozzle, the greater the flow of paint and the
wider the area covered.

There are basically fwo types of airbrus-
hes, single and double action. ln a single
action airbrush only the airflow can be chan-
ged during painting. Nthough the airbrush's
trigger can control the airflow the amount of
paint can not changed easily. The position of
the needle has to be adjusted prior to pain-
ting to change the amount of paint sprayed.
As a result it is not possible to vary the thick-
ness of a painted line with a single action
airbrush as it is with the double action ver-
sion. In a double action airbrush both the
amount of paint and the airflow are control-
led simultaneously during painting. For a
beginner a single action airbrush is abetter
choice because it is easier to use. Even expe-
rienced airbrush users find a single action
airbrush useful in tasks such applyin g a pri-

ÅTHBHUöH
trAttrtrtffiö

Although the airbrush was inrented around 100 Tears ago it was nol

used in modeling until the late 1960's (u'hen small pen sized airbrus-
hes reached the narket). Euen then (and into the mid 1970's) many

modelers considered a bristle brush to be the onlr proper tL'ait 1o On r-
ting nt,odels, The use of an airbrush was considered snobbish to sait

the least. These attiludes hate cbanged ouer tbe years and an airbrush

is now considered a basic ruodeling tool.

My first airbrush dates back to mid 1970's wben I purchased a single

action airbrusb. This airbrush made a ntajor irnprouem.ent in the qua-

lity of rny painting. Since then I hat'e had other tu:o airbrushes before

recently purchasing a neu double action Aztec airbrush..
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Painelähde

Jotta ruisku saadaan toimaan tarvttaan luon-
nollisesti painetta. Lähtöhrnnaltaan halvin
apuväline on ponnekaasupullo. Se on kuiten-
kin kertakärttöinen eika sillä ei pysty maalaa-
maan kovin pitkään. Toinen ong^eima on, etta
maalauksen aikana prllo jaahty ja sen paine
pienenee f,vsiikan lakien mukaisesti. Jollei
tätä huomaa ajoissa niin yhden pullon maa-
lausaika jai, todella lyhyeksi.

Toinen "halpa" vaihtoehto on sisären-
kaallinen autonrengas johon voi saada 1,5-
4,5 barra paineen, mutta tämäkin on iossain
maarrn hankala vaihtoehto. Ensinnäkin sisä-

renkaan sisällä on talkha, ioka voi tukkia
ruiskun ja toiseksr renkaan kuljettaminen
edestakaisin asunnon ja huoltoaseman vd,lid'

on rasittavaa. Lisäksi varsinkin kerrostalossa
rraapuri t vo ivat i h m e t ella p o rras k d+tdv ds s dt

rcnkaan kan s s a kulkeva a kav erra.
Yleisin painelahde onkin kompressori.

Samalla kertaa kompressorin kanssa on
ostettava paineensäädin ja vedenerotin.
Vedenerotin on pakko olla kompressorin ja
ruiskun välissä, koska huoneilmassa oleva
kosteus tiivistyy kompressorissa. Mikäli vesi
pääsee ilman mukana ruiskuun, se athouttaa

o ngelm ra mallin pinnalla.

Jotkut käytävät sukelt ajan p aineilmapul-
loa, mutta se 0n swtä muistaa tä\ltää ennen
sukelluskeikalle lähtöä. Eräs mielestän yar-

sin hwä ja ddnetön ratkaisu on hankkia MIG-
hitsauksessa käwettdvä suojakaasupullo tdy-

tettvnä hiilidioksidilla. Hinnaltaan tama jaa

mittareineen alle kompressorin hinnan ja
vhdellä pullolla maalaa jo uskomattoman
paljon. Lisäkaasun hankinta onnistuu yleensä
samasta parkasta kuin mistä pullon on hank-
kinut, eikä se ole kovin kallista. Ongelmana
on huoneilman hiilidioksidipitoisuuden
kasvu, mutta se on hoidettavissa tuuletuksel-
la. Tuuletuksen hoitaminen on joka tapauk-
sessa ertttain tarkeää ruiskull a maalattaessa

taalausolosuhteet ja suoiautuminen

Ruiskulla maalatessa tulee ottaa huomioon
myös rlmaan leviävä maalipöly, minkä vuoksi
ofi atrra sy/tä kä\rtÄä hengityssuojainta. Maa-
lattaessa emahmaaleilla suojaimen olisi hyvä

olla sellainen, että se estaa maaliprsaroiden
lisäksi liuotinaineiden pääsyn elimistöön.
Maalauksen j älkeen ruisku
on puhdistettava huolellisesti

kaytaen sopivaa liotinta. Pan tippaa aseöljyä
estddt neulan juuttumisen, mutta öljy on muis-
tettava huuhdella pois ennen seuraavaa maa-
lausta. Hyvrn hoidettuna ruisku kestda isalta
pojalle.

Ruiskum aala:us edellyttd'a, ettd kohteen
pinta on pölytön, ilman kosteus on sopiva ja
maalatstila on pölytön. Tilan tuuletusta ei
myöskään sovi unohtaa. Ennen maalustamal-
lin voi plyhkiä kostealla nukkaamattomalla
rievulla ( suosittelen Marimekon kayettya t-
paitaa) ja sitten puhaltaa ruiskulla puhtaaksr.
Ilman kosteutta voi lisata ilmankostuttimella
tai maalaamalla kosteassa tilassa kuten
kodinhoitohuoneessa ( Kyllä, olen vielä nat-
misissa, kiitos §symästä ).

Kynnys ruiskum aalauksen aloittamiseen
on yleensä korkea ja odotukset lopputulok-
sen suhteen usein ylisuuret. Ruiskum aalaw
on loputonta uuden kokeilua ia oppimista.
Nlaaht ja valineet kehittyat iatklvasti. Van-
himmat kayttamani maalit ovat esimerkiksi
melkein 16 vuotta vanhoja. Jokainen vdri
käytäyty eri tavoin valmistaj asta ja savysta
riippuen. Jos ei tunne värin ominaisuuksia

the model they use before buying your own
compressor.

Painting conditions and personal
protection

An airbrush works by spraying paint and not
all of this paint ends up on the object to be
painted. Some of this paint lingers in the air
to be breathed by the intrepid modeler. To
protect yourself from these small paint par-
ticles you should always wear a protective
mask. When painting with enamels the mask
will also protect you from the solvents in the
parnt, as will as the paint particles themsel-
VES.

After use your airbrush should be care-
fully cleaned with the proper solvent. Paint
left to dry inside the airbrush can ruin an

expensive tool in short order. Be sure to
clean your airbrush well, you can even cover
the needle with gun oil (but don't forget to
remove the oil before painting!). A well
cared for airbrush can last a lifetime so pro-
tect your investment.

A basic requirement for the effective use

of an airbrush is a clean surface to paint.
The model must be free of dust and other
loose particles and the room in which one is
painting should also be as free of dust as

possible. Before it is painted the surface of

mer coat to a model.
Before buying an atbrush it is a good

idea to ask around and see what sort of expe-
rience people have had with their airbrushes.
Sometimes it is possible to tind a cheap airb-
rush at a Wall Mart -tvpe store but with such
airbrushes there is no gtaruntee that spare
parts or service n'ill be avarlable later on. In
this respect it is better to bry an arcbrush
from some well knon-n manufacturer even if
the price is somewhat higher.

Pressure soulce

In order to use an airbrush a pressure
source is needed. Individu allry a can of pres-
surized propellant (sold for use with airbrus-
hes) is the cheapest source of pressurized
gas. Lnfortunatelv these cans do not last
long and arc not refillable. As a result, over
the long term thev are an expensive alternati-
ve. Another problem is that the pressure in
these cans diminishes u-ith use so that the
workin g characteristics of the airbrush arc
not stable even if the adjustments are not
changed. Cans also get colder rvith use and
m y even freeze as they are used. If t'ou do
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not take this
into account
the working
time of the

cun may be very limited indeed. One way to
improve the characteristics of a pressu re cafi
somewhat is to place it in lukewarm water
while it is being used to help control its tem-
perature.

One cheap alternative pressure source is
an rnflated cai tyre. When used as apressure
source the tire is inflated up to 4,5 bar and
as the pressurized gas is released it powers
the airbrush. This is a somewhat awkward
alternative, horvever, and because tyres con-
tarn talcum powder it mav also damage your
airbrush. Besides, transporting the car tyre
for refilling is tedious and your neighbors
may get suspicious when they see you cons-
tantlv carrving a car tyre around!

The most reliable alternative is a comp-
ressor equipped rvith a pressure regulator
and a \\-ater fiap. The lt ater trap is needed
because the humidin' that is ahvavs present in
the air condenses inside the compressor. If
it is not removed, this water will mix with the
paint as the airbrush operates and the water
droplets will ruin the surface painted. Even

with compressors there are differing fype of
differing quality. As with airbrushes, it is
best to ask compressor owners how they like



kannattaa rre aina testata ennen varsinaista
mallin maalausta. Osa valmistaiista kertoo
värien olevan valmrita ruiskumaalaukseen
mutta tahan ei arna voi luottaa. Osa r-äreistä

on liian ohuita ja toiset taas ovat arvan liian
paksuja.

Iyön suunnittelu

Varsinainen maalaus on hlvä suunnitella etu-
käteen. Yleissdantö r-aaleimmarr sdvyn maa-
laamisesta ensin et arla ole toimivin vaihto-
ehto . Maalaan mallin ny§ddn ensin pohj ava-

ri\La. Jos kohteen lopullinen väri on metallin-
värinen, kär1än pohjavannd' hopean eri szilv-
jä. Kohteen pinnatr mutkiessa puuta, kangasta
Iai komposiittim aterraalia kdvtd,n kaikkea
mustasta valkoiseen riippuen lopullisesta

the model should be wiped u-ith moist cloth
and then dried with a sprav of air from the
airbrush. This airflow will also get rid of the

remaining dust and particles. It is also
important that the humidity not be too high
(the lou er the better) . Proper ventilation is

also important for reasons akeady discussed,
You should also test the paints that vou

plan to use t0 see hou- thev work. Nl paints
behave differentlr so if vou do not know a

paint beforehand it is advisable to try the
paint ofi a test surface (mant- people keep an

old model for this testing ) . \ote that you
cafi't always rely on palnt ntanufacturer's
information and the onlv real certainn-comes
with trying a parnt of the brand and colour
you intend to use on you model and seeing

how it looks when it dries.

väripinrrafi säv,vstä. Maalatessa kiiltävillä
maaleill a ku ivu mi s j aks o väri e n v alilla vai h t e -

lee minuutista luorokauteen. Mallien kuiva-
tuspaikaksi pitaa löytaa pölytön ia lämmin
tila,, esimerkiksi sauna.

Maalauskaauoiden elityis-
piirteet

RA[:n aauikkokaauio

Maalatstyönä esimerkiksi Spitfire Vb:n
aavikko maalaus voidaan tehdä vhden maa-
laussession atkana. Ensin maalataan pohjan
saumat tummansinisellä. Td'mdn iälkeen
maalataan vldpillatr värien ru1at huomioiden

Dark Earth alueen saumat
errttdin tummalla rusk ealla
ja Middle Stone alueet Dark
Earthilla. Värisäwt voivat
olla joko mattaa tai kirkasta,
kunhan varrt kemtaltaan
soveltuvat yhteen. Taman jäl-
keen pohi aan Lntre Blue tai
Mediter rarreur Blue. lyhyen,
noin tunnin kuivumistauon
j älkeen maalaan ylapinnan
varit. tyhyttä maalausj aksoa

Planning

Painting should be well planned out before it
is started. The general rule is to paint the
lightest colours tirst but this is not the always

the best method. Common sense should be

used in planing the order in which a model
u'ill be painted. tr start by priming the model,
if the intended scheme is metall use a silver
prirner, otheru-ise anvthing from u'hite to
black g0es (depending hou'light or dark the
intended scheme is ) . The time between
coats will differ; re-coat time u'ill differ from
minutes to days depending on the paint used.

However long the drying time of the paint
used the model should always be left to dry
in a warm, dust free place. In Finland a

sauna is ideal as long as it is not switched on.

tukee se, etta aavtkkomaalauksissa vdruaiat
olivat melko pehmeät. Siten niitä ei tarvitse
tehda mallineiden tai maskauksen avulla. Jos
kaytat Model Mastersin ruiskua, niin Fine
suutin toimii hyvrn 2 bann paineella. Jos pat-
netta on enemmän, niin ohut maah karkaa
uppoviivoihin kun taas paksu maah tekee
appelsi rnrprntaa. Tamiyan ruiskulla, ilman
ruiskun kärkisuuttimen etukapp aletta, paa-

set noin 2 millin etäisyydelle mallin pinn asta
ja voit kayannössä vatkka tekstata -jälki on
niin teravaa.

Maali ke rro ks en p aksuu s v arklttaa r atkar'
sevasti lopputulokseen. Ensimmdisen kerrok-
sen tulisi olla vain ohut pyyhkäisy. Täman ial-
k e e n ru i s ku t e taan p eittav dt maahker r o s 1 e n t o -

suunnan mukaisesti paneli- ja varnaioia seu-

ruten. Lopputulos on hieman "I<triava" mutta
tdysin peittdtva ja elava prnta. Jos varsinaisen
maalauksen päzillä on ollut tunnisterartoia tai
muuta erityism aalawta, niin ne tehdään kun
maalals on tdysin kuivunlt (vaatii 1-2 vuoro-
kaltta). Esimerkiksi mustavalkoiset maihin-
nousur aidat narn toteutettttna mukail evat
myös todellisuudessa noudate ttua maala:us-

prosessia. Raitojen, kuten myös tefi;vdrev
naisten suoj am aalausten kanssa mask eeraa-
minen nousee arvoonsa.

§ome ex&ffip§mm mff däff#mwmmffi

pm§mffifrmg sffi§sffiffiffiffi

RAt desert scheme

For example, the desert scheme used on RAF

Spittire Vb can be painted within one painting
session. The tirst step is to paint the scribed
lines in the belly with dark blue. Then paint
the edges of the dark earth areas on the
upper surface with dark brown and the
middle stone coloure d areas with dark earth.
These shades can be matt or gloss as long as

paints arc of. the same type. Finally the under
surfaces are painted with LZUte blue or medi-
tercanean blue" Let the model dry for afi
hour and then till in the areas on the upper
surfaces with their respective colours. In
this scheme the edges of the various camouf-
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Ieräuät raiat

Terzivien rajojen tekoon on tarjolla paperi-
maskej a varkka, niiden kiinnnitr,s voi toisi-
fiaafi olla hankalaa Suorilla pinnoilla paperi-
maskit pr sn lit paikoill aan prenen, maskin
keskellä oleran reiän arulla, josta maski voi-

daan kiinnittää teipilla malhn ptntaan. Tera-
vissä kulmiss a ia kaarteissa Scotchin valoku-
vien kiinitystarrat ovat loistava apu. Mvös
paperirnaskin taakse suihkutettu tarrahima
voi toimia hr,"rin. Sirpalekaaviomaskej a saa
myös valmiina tarrotna nimellä "Black
Magic". I'almistajana Cutting Edge. l{inta on
35 - 6O markaa, joten malli saattaa olla hal-
r.empi kuin maskit.

Lnkuisissa koneissa on ylimaalauksta tai
osa naamiomaalauksesta on pehmeita taplia,
läikkiä tar r.astaavia, Näihin voi kayttaa
Modelmasterin Fine -suutinta lai Tamivan
ruiskua ilman kärkikappaleen etuosaa . Maa-
lin tulee olla hieman ohuempaa kuin vlimaa-
luksessa. Oikea viskositeetti löytw vain
kokeilemalla, piievdd yleisohj etta ei valitetta-
vasti ole. Se mikä toimii vhdellä eivalttamat-
tä toimi toisella koska maaht. ruiskut ja maa-
larit or-at vksilöitä !

trikoiskaauiot

Hyvä esimerkki erikoiskaavio sta ovat JG 54:n
Mersujen hämähäkinseittikuvioon maalatut

§ljet, joissa oli RIM 70 -sävyllä maalatil
ristikot joiden sisäosia koristivat RLM 7I- Tai
RtM 02 -sävyllä maalatlt renkaat tar taplat.
Tällaise n kaavion maalauksessa voi noudat-
taa vaikkapa souraavaa järjestystä: Ensin
maalataan yapaalla kadellä verkkokuvio RLM

70 nsär,yllä malli n ptntaan (RtM 76) ohuella
tussilla hahmotellun viivasto n paille. Sitten
maalataan td'plät ristikon sisään. Kun maah
on hieman kuivunut, niin kaikki varirajat
käsitellään kos tealla penssel ll\a varirajoille
svntvneen pisaroinnin tasotttamiseksi. Pens-

seli pestddn usein jottei maali leviä rajaami-
sen sij aafi. Samalla menetelmalla onnistuvat
myös esimerkiksi saksalainen "Snake-" ia
italialain en kuvi o i n ti ko htu ulli s e n v attt atto -

masti.

';;:;n*'

lage colours are very smooth and cafi be
painted ri'ithout masking.

An essential factor in airbrush painting is
how thicklv the paint is applied. The first
layer should be rien' thin, n^ot entirely cove-
ring the surface of the model. The second
layer is sprar ed aiong the scribed lines and
edges of camouflage areas. This results in a

nattnal looking surface ri.ith slightly varying
colour. If there are anv special markings or
svrnbols on these surfaces thev u,ill be pain-
tåd after the model has had a dav or two to
dn.. If the edges of these marlungs are sharp
thår should bä masked off uith täpe (a gooä
evtmple is the invasion stripes used on allied
aircraft for the Normandy landings ) .

Sharp edges

Sharp edges c',rn be masked with paper as

u'ell. It can be hald to get the paper to stick
to the model but on relatir,elv ilat surfaces it
works fine. A paper nrask can sometimes be
held to the model bv placing a piece of tape
over a hole in the ntask t0 hold it to the
model's surface. Scotch photographic fixing
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stickers are also helpful, especially if there
are lot of sharp angles in the camouflage
scheme. Commercially made masks for
splinter camouflage are available from Cut-
ting Edge under the brand name "Black
Magic". Prices range from US $6 US to $tt
US.

Many atcraft have camouflage schemes
with smooth edged spots on top of some uni-
form colour. In order to paint these one can
use Model Master's fine nozzle or a Tamrya
airbrush without the top piece of the norrie,
Paint should be thinned properlv u'hen used
for this purpose but unfortunatelv there are
no definite guidelines on horv thin to make it.
Only experimentation will teach you how thin
\'olrr paint should be for the effect you are
seeking.

Special camouflage patterns

The ME 109 aircraft of JG 54 n'ere pain-
ted in a "spider Web" scheme. In this sche-
me the sides of the fuselage carued a web
pattern painted in RtM 7 0 u,ith dots and
circles painted with RtM 71 or RIM 02 insi-

de each cell of the web. This type of pattern
carr be applied with the following method.
First the RtM 70 web pattern is applied to
the sides of the fuselage (over a base coat of
RtM 7 6) with an atrbrush held close to the
surface of the fuselage. The web pattern
should then be marked with a ftne tip marker
and then painted. Once the spots or circles
arc p^ntted and the paint is dry, touch up the
inside of each cell with a bristle brush in
order to make the edges of the lines sharper
and hide the inevitable overspray frorn the
airbrush. Remember to clean the brush
often as vou work so that it doesn't gather
paint as you work (damage the patnt applied
rvith the airbrush). This same basic method
carr be used to cteate the German "Snake
fype" andltalian type camouflage patterns as

well.

Winter white urash

Simulating winter white wash is one of the
hardest finishing tasks for many modelers.
As the original paints used for this purpose
were usually water-soluble the camouflage
parnt degraded quickly. The following met-
hod has proven successful for me: First paint
the origrnal camouflage pattern on the plane.
let the paint dry for at least a week then



Ialuimaalaus

Talvimaalauksen teko on useille mallin
rakentai ille varkeaa. Todellisuudessa tdLmd"

p dd,s'åant ö i s e s ti ve s i o h e n t e i s i I I a kalkltmaa-
leilla tehty maalaus kului nopeasti kältössä.
Seuraava menetelmdr toimii hn-in: Malliin
maalataan huolellisesti tävsi naamio maalaus.
Valmiin maalauksen ann etaan kuivua atnal<rn

viikko, minkä jälkeen malli maalataan yli
valkoisella. Valkoisen r'ärin kuivuttua noin 2

paivaa aloitetaan hidas ja tasainen hiominen
4000 salan hiekkap aperrlla, jota iatketaan
kunnes haluttu kulumisaste on saavutettu.
Karkeampa paperra ( iopa 1200 ) voi myös
k^rttää. mutta tällöin alla oleyan flLamiomaa-
lauksen on oltava rttttdvdn paksu. Jos halu-
taan kur-ata maahpnnratr lohkeamia, niin
rapsutus terdvällä kirurgin veitsen terällä on
hrr,ä keino. lohkeamat voi paikoitellen tehdä
niin swiksi, ettd pohi amaali tulee näkyviin
paljastaen maalauksen alla olevan koneen

prntamateriaalin.

iletallipinnat

Metallipintoj en maalaus on usein hankalaa.
Kokemus on ohjannut minut kayttamaan
Model Masterin Metaltzer maaleia. Eri savyja

on kahdeksan ja niitd voi savyttaa kaikilla
ö 1 j yo h e n t e i s i I I a maaleilla, jo p a taiteilij as ävyr I -

la. Metalzerit ovat lisäksi maskausteipin kes-
täviä. Maalit ovat hyum ohuita -niiden visko-
siteetti on lähes sama kuin veden, joten
oikean maaha sadstavd.n ruiskutekniikan
oppii nopeasti. Paineen asetuksen tulee olla
hieman alhaisempi kuin normaali maalauk-
sessa, noin 1,5 baria.

Metallivärit ase ttaval suuria vaatrmuksia
mallin pinnalle. Sen on oltava tdtysin virhee-
tön. Rakentamisen ja hittauksen aiheuttamat
naarmult tulevat helposti näkyvi rn maalattaes-
sa. Malli on siten syytä kiillottaa hyvin hienol-
la vesihiomapaperilla ( min. 1200 ) ja kan-

kaalla. Huolellinen fyö p alki taan.
En simmäiseksi kannattaa maalata pienet

paneelit ja luukut. Maahn kuivuttua luukut
suojataan maskiteipillä. Näiden jzilkeen suih-
kuputke t ia mu:ut v astaav at ei-metallinväriset
kohteet maskeerataan ja yleisvan ruiskute-
taan kaikille pinnoille. Maskit poisto alueilta
joiden tulee btta kiiltäviä. lopuksi kiillotus
p ehmeällä ehdottoman puhtaalla kankaalla.
Pienikin pöly naarmuttaa nopeasti tuhannes-
osa millien paksuisen metallisävyn. Kiillotuk-
sen jälkeen kaikki maskit poistetaan ja Meta-
Iizer -värien kiinnitin ruiskute taan viimeistel-
tyyn prntaan.

lopuksi

Ruiskum aalars antaa lähes rajattomat mah-
dollisuudet erilaisten maalalskaavoiden
tekoon. Ruiskun käytössä on kuitenkin omat
nikisins d, iotka kannattaa opetella. Pyri maa-
laamaan mahdollisimman palf on jahafioitte-
le vaikka paperille tai pahville . Maalin sdtastd-

miseksi voit harjoitella ruikutustekniikkaa
vaikka pelkällä vedellä tai hyvin ohuella maa-
lilla. Harjoitus tekee tässäkin asiassa mesta-
rin!

*

co\'er original camouflage u-ith a coat of
u-hite paint. let the white coat drv for a

couple of days and then carefullv iub the
paint off u,ith number 4000 sand paper.
Contintre removing the white paint until vou
are satisfied u-ith the worn look of the result,
If r-ou \\'ant t0 add chipped patnt you can
carefullv scrape the rvdite paint ofi with a
hobbv knrfe oi scalpel. Some scratches can
go ali the \\-A\ t0 tlie metal underneath the
original camouflage (r'ou u.ill have to add the
metal colour) .

iletal colours

My experience is that Model Master }letalizer
paints give the best results of the products 0n
the market. There are eight of these paints

and they can be
mixed with arry oil-
based colours (even
artist's oils). In addi-

tion, these paints will not chip off when mas-
ked. Model Master paints are yery thin, their
viscosity is close to that of water so they are
easy to spray. They should be applied with a

pressure of about 1,5 bar (a bit lower than
u-ith other types of paint).

For good results with metal paints the
surface t0 be painted must be absolutelv
faultless as even- scratch rvill sho\v once it is
painted. In order to guarantee a good result
the model should be polished u,ith fine wet
and dry sandpaper until very smooth.

Sometimes metallic areas are painted
first and then masked to protect them from
the base colour when it is applied. Small
metallic areas, open hatches , and engines
should be painted first and then masked
u-hen the base colour is applied. Once pain-
ting is completed the masks are removed and

tx
lhe areas that should be metal are polished
with a piece of cloth. The cloth has to be
absolutely clean as even the smallest par-
ticles will damage the thin layer of metal
colour. After the remaining masks are remo-
ved apply the Metalizer clear coat to the enti-
re model.

Iinally

An airbrush offers almost unlimited potential
model tinishing. However, using an airbrush
properly takes practice. To improve your
skills try to paint as much as possibl e and
practice on pape r, cardboard, or even scrap
models. If you want to save paint you can
use water or very thin parnt f.or practicing.
As you gain experience your skills will imp-
rove as they do with all other aspects of
model building.
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T\erustyökalu on askarteluveitsi, mieluiten
IJuunha ia hreman kulunut, koska veistä
.I. jouduta an jatkuvasti kastamaan veteen.

Yanhoia tylsyneitdt tefidt ei kannataheittdä pois,

koska ne ovat ihanteellisia pehmeän kittimas-
san muotoilemiseen. Lisäksr tanltaan puisia
hammastikkuj a, jotka ot'at skulptee raajan td,,r -

kein ja paras tr-övdline. \-ielä tarvrtaan vesiastia

fossa tvökaluja voi kostuttaa fvöskentelyn aika-
fia - kosteaan n'ökaluun kltti ei tarfii. Viimei-
nen fi'ör-dline on talouspaperitaitos, johon työ-
kaluihin )a käsiin )aaieän ylijäanäkitin voi
prr-hkiä. \ iimeistelyyn tarvrtaan lisäksi myös
e ril ai s i a viilo j a 1a hiel<kapap efia.

Ke skeisin tarvi ttavtsta materraaleista on
luonnollisesti kitti. Allekirj oittanut kayttaa
kahta kittiä. Ensimmäinen on nimeltään
Plumber Seal, jota kaytan lähes kaikkiin
figuureihin (erityisesti kuitenkin suurimitta-
kaavarsiin). Toinen kitti on nim eltddn Ifuea-
datite tai Duro kuten sitä vleisesti nrmttetaan.
Duro sopii parhaiten pienikokoisten yksifyis-
kohtien, kuten vyönsolkien, nappien ja

kuvioitujen pintojen (kangas, hiukset) teke-
miseen.

Viimeinen ja kaikkein tärkein apuväline
o n p ii ru s tuksen o p etu ks e s s a kayettav d. v arta-
lokuva (anatomv chart) . Yartalokuva on piir-
ros alastomasta ihmisvartalosta edestä, silul-
ta ja takaa. Piirrosta tarvitaan, jotta figuurin
mittasuhteet saadaan oikein mddritellviksi,
Mittoi en o ttami s e s sa kannattaa kaytaa apuv a-

lineenä harppra, jonka avullamrtat on helppo
siirtddt piirroksesta figuuriin. Y artalokuva
pienennetddn tai suurennetaan haluttuun mit-
takaavaan kopiokoneella jossa on suuren-
nus/pienennys mahdollisuus. l:48 mittakaa-
vassa tiguurin korkeus on noin 37 mm. Jos
teet useampia figuu retta slmaafi mrttakaa-
vaan tee useita hieman erikokoisia kopioita
r,artalokuvasta. Kaikki ihmisethan eivät ole
saman pituisia joten figuuriesikin tulee olla
eri kokoisia!

Ennen yhdenkdd'n figturin tekemistä teen

aina joukon mrttakaavafl mukaisia ruu-
miinosi a: yldvartalon (rintakehä) , alavartalon

(lanteet, takapuoli), jalkaterdt (jalkineet)
sekä kadet (ilman sormia) ja pd,an. l:48 mit-
takaavassa kziytän vleen sd Dragonin luftrvaffe
Ground Crew -sa\afi figuurien paita. En

omalta kohdaltani pida tätä huijauksena,
koska olen tehnyt masterit Dragonin sarjaan.
Varmista ettd' tekemiesi ruumiinosien mttat
tdsmddtv dt v artalopiirro ks en mitto ihin . Muu -

toin figuuristasi saattaa tulla pahasti epd,-

muodostunut.
Kun olet saanut ruumiinosat valmiiksi,

niin ios mahdollista tee niistä valumuotti
tulevia tarperta silmälläpitäen. Porua sitten
reidt osiin ja liita ne toisiinsa metallilangan
pätkillä , jotka samalla muodostavat rungon
selälle, käsille, ialoille ia niskalle. Käytd, var
talokuvaa melallilankojen oikean pituuden
mddtrittelemiseen. Kun olet tytyainen
"tikku-ukon" mittasuhteisiin voit talutella
tiguurin haluamaasi asentoon. Mikäli tunnet
itsesi epavarmaksi kä\/tä apurra taiteilijoiden
kaytami ä kuvas arj oja ihmi s ruumii sta.

Seuraavassa vaiheessa tdtytetadn maha,

11irst, you will need a hobbv knife, preferab-

H ly u spare from your normal "working
I. knife" because this one will have to be
continually dipped in water. Don't throw away
vour old blades once they have become dull,
because these are rdeal for working soft putty.
i,{ext come u,ooden toothpicks. They make up
my most important and useful sculpting tools.
You will also need a cup of water in which to

dip your tools u-hile vou work. This is necessa-

ry to keep the putn from sticking to your tools
as you work. Next to mv u-ater cup I keep a fol-
ded paper towel, to rvipe off puttv that sticls to
your tools and fingers.

0f course the most important thing is
vour sculpting medium. First is Plumber Seal.

This is used for most of my sculpting (parti-
cularlv on larger scale figures). Second is
Kneadatite (commonly called "Duro"). This
putt)'is best suited for small, fine details such
as belt buckles, buttons, badges and textured
areas such as hair and fur. Any other tools,
such as files and sandpaper, etc. will akeady
be amongst vour modeling tools.
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The final and most important thing you
will need is an "anatomy chart". This is
simply a drawing of a nude figure (front, side
and rear views) taken out of an artist's ana-
tomy book. This is the key to maintarning
proper proportions on a figure. You will also
need a paLr of dividers for lifting dimensions
off of the anatomv chart. Use a photo copier
with enlarging and reducing functions to
reduce the chart to the exact size ofthe finis-
hed figure. For l/48 scale I use a rough
height of 37 mm. Make several charts of
varying sizes close to this " avetage" to avoid
making all your figures the same height!

Before I make any figures of a given
scale, I make up a set of. armature parts.
These include an upper torso (chest), lower
torso (hip s) , sho es and, in larger scales,
hands (without fingers) and heads. In l/48 |
do not bother with these last nvo as I take all
my heads from Dragon's Luftwaff.e Ground
Crew set (kit number 5532). I don't feel this

is "cheating" because I sculpted the original
masters for these heads myself. Make sure
your armature parts precisely match your
" average" anatomy chart, or else all of your
figures will be badly proportioned!

Once you have a set of. armature parts
(make caitings so that you will not have ta
make new ones every time), drill holes into
them and glue wires into these correspon-
ding to the positions of the spine, arms, legs

and neck. Use you r anatomy chart to deter-
mine the exact lengths of each of wire. It is
very important that these proportions be

exact to avoid a badly proportioned figure.
Once you are satisfied with this "stick figure"
you can then bend it into the desired pose. If
you are not exprien ced at this you should
always consult an artist's anatomy book to
ensure that the pose is realistic

0nce the pose is settled, you can then
begin by filling out the stomach, tegs, arms
and neck of the figure (creating a nude figu-



jalat, Kddet ja niska kitillä siten, että syntw tamaan yeteen. on yleensä runsaasti korkeatasoisia valoku-

alaston figuuri. Sitten alkaakin työn hariskin ia. Olen usein lö1tän1t_ univormukirjoissa
vaihe, kui alamme \aatett^ hahinoa. Seuraa tlKuyan työkalui t kdytetdän rullaavassa näk7rnättiimissä olleen_yksityiskohdan iosta-
perässä, kun luon pari amerikkalaista pom- EJlilkkss55ri, vähän niin kuin taikinan vai- kin lentokoneita l«isittelevdstä kuvateoksesta.

mikoneen lentäiö,ä. vaamiseen. Rullaavan liikkeen ayulla ltttid
voi "työntd,ä" paikasta toiseen, tasoifia;t t^i 6oikealla alhmlla valokset tekemistäni

llKuvassa näkwät tärkeimmät kävriamäni kerätdpois. fytikalula vorL<a'TiaAmyös ryp- tsl1uurnl1r.tista. Yksi tikku-ukko on jo
lJyälinssl' hammastikut, neulat ja veitsi pyien ,a painanteiden tekemiseen. Terävä koottu mutta ei vielä taiYutettu lopulliseen
kitin muotoiluun, vesi la paperipryhe työka- irbuta 

'sopii 
hlvin saumojen painamiseen, asentoonsa. Huomaa f alkojen _tukilankoien

lujen kostuttamiseen ja'puhdistuiåben, harp- hiusten kuvioimiseen tai muiden yksityiskoh- pienet esitairutukset polvien kohdalla. Kuvan

pi mittofen ottamiieen ja siirtämiseen, tien tekoon. Veistä käytetään reunoien yIäosassa ovat vartalokuvat. Tikku-ukon lan-

suurennuslasi ia tiensti kitti. tasaukseen ja ylimäfuäisen kitin poistami- kojen pituudet mitattiin suoraan nästä kuvis-
seen. Veitsi on myös sopiva työkalu pintaku- ta oikeiden mittasuhteiden varmistamiseksi.

!lTärkeimmät perustyökalut tehdaän pui- vion tekemiseen.
Elsista hammasiikuistu. Tikut muotoiliaan

Vasemmanpuoleinen tikku-ukko on taivutettu
oikeaan asentoo fi ia sen maha ja kddet on

eri muotoisiksi hiekkapaperilla f a pyöritel- ,?lArtikkelin figuurien lähdemateriaali. Jos tältettyPlumber Seal -kitillä.
lään pikaliimassa (syanoakrylaatiiliima). ri/käytettävissä on runsaasti kyvia lentoko-
Prose§si toistetaan monta keitaa ja tikun neista niin samalla on usein käytettävissä 6Päät saatiin Dragonin luftrrafft Ground
pinta hiotaan sileäksi aina ennen seuraavan runsaasti lähdeaineistoa lentäjien univor- Vrcrew -iniektiosarfasta. Oikealla olevan

iiimakerroksen lisäiimistä. Liima tekee työka- muista ja muista varusteista. Muista unatut- upseerin kasvofa iahattta on, hieman muun-

lusta lujan ja sileiin sekä estää sitä imemästä kia myös lentokoneita käsittelevät kirf at neltu veitsellä. Vaatetus on rakennettu kerros

vettä itseeniä. Ontd,rkeäd, että tikku on vettä etsiessäsi tietoia univormujen yksi- kerrokselta. Ensimmäiseksi

hylkivä, koska sitä joudutaan vähzin vziliä kas- tyiskohdista, koska näissä kiriolssa §* f ffi :ilfflllr"**11rll,uii}3,,,3|§ulottuu valmiissa figuurissa
housujen paalle. Terdvdn reu-:.1;.;i:i!i1i.i:.#'ii.',,l:..'il.].j':,,ffi';.k-".1o:"ffinantekeminenhe1pottuu,

, ;,.,.",r, 1,,1ti=.aäi.ffi$:*111X

r;';ii**ilttlif;.1 #.* \ , , ,.,'!;'il,@ mikäli reunan alla oleva ptnta

'lffii*tliiiiuifiiffi §t on io kovettunut.

W

@fi#,;ätffi#'ffffiry" ,'+fit[ru,,fnffi

youbeginc1bthingthefigure!Fo1-positionandthele-gsandsto-

,,i--=.#{äJI 
, 

--, 
tehdä ensimmäiseksi. Jdtan

anatomy charts. The armature
wires were measured directly
off of these to maintarn pro-
per proportions.The armature

re).AtthispointthefunstartsasEil',,ru:n'rut,,,&§.}'i*l#*ättt,.''täth-as-be-enbentinto
iow along with the photos as I create a pair you can "push" 

-'."-' 

mach have been filled in with
of Ameriöan Heavy Bomber Crew figures: the putty from Plumber Seal putty.

one place to another, even it out, or wipe it
Photo Gaptions off. 

-Of 
course, they can also be used for 6The heads came from Dragon's tgftwaffe

making indentations (such as wrinkles). A \iTGround Crew set ir-l/48 scale. The Offi-

llThese are the basic materials I use for sharp pin works well for pressing in seam cer'sface (ontheright) andhatwereslightly
lfsculpting: toothpicks, pins and knife for lines oi texturing hair or other fine details. modified with a sharp knife. The clothing is
shaping itre iott putty; water and paper towel The knife is used for trimming edges or built up layer by layer, from the inside out. I
for keäping the ioo[s moist and clean; divi- removing excess putty. It is also good for started with tht trousers on these. figures as

ders foi tiansferring dimensions from the creating fine textures. the coats overlap these. It is much easier to

anatomy chart to the figures; magnifiers creutea sharp edge over a surface thatis
(extreniely important foi working in this 6These were my primary references.for alreadyhardened.
small scale!); and the putw itself. ti/these figures. Together, they provide a

lot of information. If you have a lot of refe- 4lNotice the shirt and sweater that have

^qThe most important basic tools are. rences 0n aircrafl these are also a good lrbeen added to the officer's chest in Duro
EJmade from wäoden toothpicks. These source for flight crew uniforms and§ear. epoxy putty. This will be visible at the collar
are sanded to different shapef (pointed or Never hesitate to look through your aircraft of his open coat so it must be added first. I
rounded tips), then rolled tfirough a puddle books for uniform details as these usually often leave the arms until later but,. I added

of cyanoairylate glue. This is done §everal have a wealth of good candid photographs. I them now because I intended to have the

time's, sanding smöoth between each applica- often find thatmy aircraftbooks contain pho- crewman touching the officer's back. It is
tion. This no'i only makes the toolsiirong toswith justthatonedetailnottobefoundin better to work out.these positions- before
and smooth but, impervious to water as rvell. mv uniform references. adding the coats. The officers hands came

It is important fof them to be waterproof from the Dragon Ground crew set.

because thev are constantly dipped in water 11Ät the lower right are castings of my
as vou rvork. ubasic armature parts.One armature is 6Here I am adding the coats. Notice that

assembled but not 6ent into position yet. (i/the crewman's shirt and tie were added

These tools are used in a rolling motion, Notice the small bends in the leg wires to and allowed to harden beforehand.The ofti-
likerollingoutbreaddough. Inthisway indicatethekneeioints.Atthetoparemy cer'scoatlapelswereformedbypinchingthe

,§tr,Y[&"Ht 
ysk8*
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yleensä kädet mvöhemmäksi, mutta tässä
tapauksessa ne on jo asennettu paikalleen,
koska miehistön jäsen tulee koskettamaarr
upseerin selkää. Tallaisessa tapauksessa
figrrurien asento on parusta rakentaa valmiik-
si ennen takkien tekemistä. Upseerin kädet
on otettu Dragonin sarjasta.

ATakit lisatadn figuureihin. Huomaa mie-
tJhistön jäsenen faidanja solmion annet-
tiin kuivua ennen takin muotoilua. Lpseerin
kauluksen käänteet muotoilin puristamalla
kitin ohueksi levyeksi ennen kuin käänsi sen
levyksi taltn rinnuksen päälle. \-etoketju, tas-
kujen relnat ja turkispinta paineltiin kittiin
veitsellä. Hatun tunnus on tehty Duro-kitistä
teravalla neulalla ja veitsellä muotoillen.
Muista katltaa sllurennuslasia yksityskohtia
tehdessäsii

rt Miehistön i äsenen vartalopanssari lisät-
EJ6in ,rrruuiuksi. Vyö on tehtv ohuesta lvi-
jr{oliosta joka on painettu pehmeaan kittiin.
Figuurin takki iai lahes vaille vksitriskohtia,
koska siitä ei jaa valmiissa mallissa näkyviin

luuri mrtaan. Huomaa kuinka taltn lieve on
noussut "makkarulle" taskussa olevan käden
yläpuolella. Huomaa mr,ös upseerin takin lie-
peen turkiskuviointi . )oka on tehty ohuesta

Duro suikaleesta ja kuvioitu veitsellä.

+:Hihat on lisättv takkeihin. Myös vartalo-
[lpanssarin alaosa on lisätty. Jos vertaat
ktvaa kuvaan 7, huomaat ettd. käsi on asetet-
tu paikalleen pienen kittinastan avulla. Jos
olkapäässä olevan kohdistureiän voitelee
r.aseliinilla, käsi on nastan kovetuttua liiku-
teltaviss a ilman etta syntyy sovitusongelmia.
Samaa tekniikka voi tiguurien lisäksi k^vttää
mvös muissa malleissa.

Ål4iehistön jäsenen käsi muotoiltiin kiinni
U,'upseerin selkään . Tama paitsi varmrstaa
ettd käsi istuu tiukasti selässä tekee myös
käden muotoilun helpommaksi, koska kay-
tettäviss d, on kova alusta. Huomaa takin sel-
kämvksen ia hihojen paksut ommelsaumat,
jotka ovat nrpillisiä nahkatakeille. Saumat on
tehtv r.ksin ke rtai s e s t i painamalla j älkl p eh -

meaan kittiin veitsellä.

/L:Valmiit figuurit edestä. lJpseerin housu-
\9';en .tutaikut lisättiin fifuurin prntaan
vasta kltin kuivuttua, jotta reunoista saatirn
varmasti terdvdt. Kulmat viimeisteltiin veitsel-
lä. Alareuna erotettiin housu jen pinnasta
työntäm alla veitsi varovaisesti taskun reunan
alle ja nostamalla reunaayarovasti. Napit teh-

tiin Dur osta ja lisättiin taskuihin myöhem-
min . Yartalopanss artrr kiinnikkeet tehtiin
ke rro ks ittatn Du ro sta ja lyijtfioli o sta.

G.,Figuure j a valmist ellaan maalattaviksi.
\5{alkoihin on porattu rerat joihin kiinni-
tettav illa m e t alli I ango tlla ti g u u r i t ki i n n i t e taan
ahstaan. Reiät porattiin jo nyt, koska val-
miiksi maalattuihin tiguureihin ei pidä kos-
kea paljain käsin. Sitten figuurit liimattiin
kiinni muovilistasta tehtyyn tilapäispidikkee-
seen. Huomaa, että mikah mahdollista paat
kannattaa maalata errlld'dn. Maaltna kziytetti in
Humbrollin ja Testorrn maaleia.

ntValmiit figuurit!
\? Savuke on tehtv
venytetystä valu-
rangasta joka on
liimattu figuurin
huulien väliin neu-
lalla parnettuun
pieneen rcikaan.
Messinki vetoketjut
ja tunnukset ofi maa-
lattu kullanvärisellä
painomusteella.

done first to
avoid handling

removed and the
tigures temporari-
ly glued to a

handle made of
plastic strip for '
painting. Notice that
the heads are pain-
ted separately
(where possible) ,

to make it easier
to detail them.
The figures were
painted with
Humbrol and
Testor enamels.

soft putty with my tingers before turning them models as tigures!
outu'ard. The zipper detatl, pocket edges and
fur terture were impressed into the puttv with r+\The hand of the crewman was sculpted the painted figu-
the knife.The hat insignia was addäd io the tJdirectly onto the back of the officer. this re). These were
officer's hat lvith Duro, a sharp needle and
the knife.Don't forget to use the magnifier!

\The cre\\'man's bodv armor was added
§Jnext. The belt \\.as mad,e from sheet lead
and carefully pressed into the soft putty.
There wasn't much detail added to the
crewman's coat because not much of it will
shorv on the finished tigure. \otice horv the
lori-er edge of the coat is bunched up bv the
hand in his pocket. Also notice the fur at the
lou-er edge of the officer's coal". This \\-as

added u-ith a thin "string" of Duro and tertu-
red uith a sharp knife.

Here I have added the sleeves to the
\176sx15. The lori-er apron on the body
armor is also being added. If you refer to
photo 7, r'ou u-ill see that the arms are estab-
lished by first positioning the arm wire with a
small blob of putn'. If the torso is first gre-
ased up with petroleum jellv ("\-aseline"),
then when the shoulder joint has hardened, it
will be removable yet still maintain a perfect
fit. This technique is equallv as usable on
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not only insures that it fits closely to his
back, it is much easier to sculpt the hand
against a hard surface. Note the heavy seams
on the sleeves and back of the coats. These
are characteristic of leather coats. They were
created by simplv pressing them into the soft
putty with a knife.

aThe finished tigures tiom the front. The
(L'pockets on the Tront of the officer's trou-
sers were added after the trousers were hard
in order to insure sharp edges. The edges
\\'ere trimmed u'ith the knife. The lou,er edge
\\'as sep arated from the trousers bv inserting
the t<nife under the edge and car'efullv "hf:
ting" it au-ar. from the surface. The buttons
were added afterv'ards rvith small blobs of
Duro. The details of the body armor faste-
nings were added in layers from pieces of
sheet lead and small bits of Duro.

G,^Here I am preparing the figures for
\5/painting. Holes were drilled up through
the feet of the figures to accept wires for
mounting them to the displav base. (This is

short length of stretched
sprue glued into a shallow hole pressed
between the figure's lips with a pin. The
brass zippers and insignia were painted with
gold printers ink.

lllThe finis-\- hed figu-
res! The ciga-
rette is a



I 5aalaan kaikki figuurin normaaleilla

I I / I muovimallien maalaamisen kafiettavilld,

IVl, aaleilla, joten artikkelissa mainitut
maalrt ovat luultavasti sam oia iotta lukil a io
muutenkin käyttaa. Huomattakoon, etta useim-
mat artikkelis sa e sitetvis ta hav ainn oista voi-
daan yleistää koskem aan mvös muovimallien
maalausta pensselillä.

Al o i tt e I ev an fi gu ttr rmaalar nr yl e i s in o n g e I -

ma on maalin paksuus. Maaha ei tule kos-

Figut,t,rimaalauks en k antau ana

kaan käyltää sellaisefia fi suoraan purkista!
Purkiss a oleva maah on aivan liian paksua.

Käytä aina palettra maahn ohentamiseen ia
sekoittamiseen sekä pida aina maalatessasi
ulottuvillasi pieni md'drd' ohenninta. Lartan
yleensä paletille pienen maahmdarun ham-
mastikulla. Sitten kastan pensselin ohenti-
meen javastatdtmdtn jälkeen kastan pensselin

maahrn Sekoitafi maalin pensselillä paletin
paalla kunnes olen tyytlväinen värin paksuu-

ajatuksena on malli,n piirteiden

korostarninen maalilla. Valo ei luo uarioia figuuriin sanr,alla taualla

huin sen oiheaan esikuaaan, tcijtsipopo'teen ihnti,seen. Maalaamalla

ualon ja t'arjort rointme luoda "harhakuaan" siitri, ettri hahmon pin-

taan 0sutt roirnakkaampi ual0 kuin todellisuudessa tapabtuu, Tdntri

korostaa hahmon kolmiulotteisuutta, Fi,guuri myös ntiyttcici parem-

rnalta ja elciucimmriltri kuin tasaisella uririllri ilman uariostuhsia

maalaltu hahmo,

Ffrgurwrfr*
ffiffiwllffiw§

Mike Good

gfiaII §icsle
The bastc idea in Painti,nS "fisures is to use the

form of the sculpted fisure, Light does not fall
the same manner it does 0n a full size person,

clors ancl highlights, rue cCIn create the illusion

and dlnamic than a "figLtre that is simply painted in a flat manner

paint to enhtnce the

on a small figure in

Bjt painti,ng in sha-

that the light hi,tting

This enhances its 3-

look more attractiue

better surface to adhere to. I recommend
Floquil R! primer. This comes in bottles or
spray cans and settles well over tine details. I
do not prime resin tigures as paint adheres
well to resin. You tirst start with abase coat.
This should be, as close as possible, the
act:ual color of the uniform or item you are
trying to paint. I use Humbrol paints for most
of my clothing, as they dry with a good flat
surface that is ideal for portrayrng cloth. I
use a larger brush than normal, thin the
paint well and "flow" it onto the model. With
the paint thinned to the best consistency, it
will not have good covering power. Do not

more intense than it actualljt is,

qtlolities, It also rnakes the figure
the fiSLtre is

dimensioncrl
lpaint all of mv tigures u'ith enamels made

I for models, so the paints mentioned here
Lurc probably n0 different from the paints

vou probably akeady have on ltand. The one

problem most beginning figure painters have

u'hen painting tigures is paint consistenc\r.
Modelers should take note that all ofthese
comnlents also apply to the handpainting of
model rlarts as u,e11!

\EVER use paint directly out of the bottle
or tinl It is too thick as it comes. Nways use

a palette t0 nlir and thin vour paint on, and
have a small container of thinner close at
hand. I usuall). appli a small puddle of paint
onto the palette rvith a \\.ooden toothpick.
Then, I alu,avs dip the brush in the thinner
tirst, then into the paint. The paint can then
be worked around on the palette until t'ott
get a good working consistenc)-. You \\'ant the

parnt thin enough that it flon.s easilv and

smoothly off of the paint brush. But you don't
n-ant it so thin that it runs all over the place!

As it comes from the tin or bottle, it is too
thick and u-ill start to set up on vour brush
almost imntediatelr-. \\'hen this happens, the
paint gets "gllmmv" and reftises to leave the
brush. In this state. the paint will go on in a
lumpy manner , tf at all. Nl that is necessary
is to dip the brush in thinn er again,, and work
the paint on the palette until it flows smooth-
ly and effortlessly off the brush.

Metal figures require a primer underco-
al. Paint will not adhere to metal, so the
undercoat is necessary to give the paint a
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teen . Maalin tulee olla niin ohutta, että se

valuu helposti ja pehmeästi pensselistä maa-
lattavalle pinnalle. Se ei kuitenkaan saa olla
niin ohutta, ettdt se valuu hallitsemattomasti
mihin sattuu. Suoraan purkista otettuna
maah on taas liian paksua ja se kuiruu pens-
seliin niin, ettei se endd leviä maalattavalle
pinnalle. Tilanteen korjaamiseksi riittädt, ettd,

pensselin kastaa r.arovaisesti ohentimeen ja
sekoitta a vartn pensselillä pale tin paalla.

Metalli tiguuri vaatii pohjamaahn, koska
norm ali maali ei tartu metalliin. Pohiamaah
svnnrltää lievästi karkean pinnan johon maali
tarttuu metallia tiukemmin. Suosittelen Flo-
quil R9 pohj amaalia (myös autojen pohja-
ntaaiauksessa käytettävd' harmaa tai valkoi-
nen aknvlip ohjavd'ri toimii hyurn. Kaanta)a) ,

\laal:.a saa joko spraypullossa tai purkkimaa-
lina ja se kuivuu ohueksi kerrokseksi vksi-
niskähtia peittd,mdttd. Resiinifiguurej a er tar-
vitse pohjamaalata, koska niihin maali tarl-
tuu yleensä hyvin.

Maalaaminen aloitetaan perusväristä.
Perusvärin pitäisi olla mahdollisimman lähel-
lä figuurin esikuvana olevan univormun
varra, Kaytan Humbrollin maaleia melkein
kaikkiin univormuihin, koska ne kuivuvat
mattaptntai siks i 1a saav at pinnan nityttdtmddn
ardolta kankaalta, Kaylan p e ru sväri n I evi tt ä -

miseen tavallista suurikokoise mpaa pensse-
liä, ohennan maalin ia annan maalin "valua"
figuurin pintaan. Koska maali on ohutta se ei
peitä ensimmäisellä kerralla kovinkaan
hyvin. Tästä ei kuitenkaan kannata huolestua,
Yleensä tarvttaan kaksi maalauskertaa ennen
kuin väri peittaa kunnolla. 0n paremp I maa-
lata useampi ohut maalikerros kuin vksi
paksu kerros, joka tä\rttää tai peittää kaikki
yksityiskohdat.

Anna perusvärin kuivu a rauhassa ainakin
yön yli )a iloita sitten varjostaminen ja koros-
taminen. Seuraavassa kuvasarjassa on esitettv
luftwaffen lentaian maalaaminen vaihe vai-
heelta ja esitetty ioitakin figuurinmaalauksen
peruskäsitteitä.

t^Kuvassa tavallisesti käyttämäni apuväli-
lJneet. Paletti on vain plali *rttitåtikon
kantla tat muuta päällvstettvä pahvia. Kaytdt
pahvin päällvst et.tvd, puolta, koska se ei ime
ohenninta väristdt samalla tavalla kuin paal-
lystämätön pahvi. Pieni purkki sisziltää ohen-
ninta. Paperipyyhettä kd:ytetdan pensselien
puhdistukseen ja ylimäärdisen maalin poista-
miseen. Kuvan Winston Newton sarjan pens-
selit ovat kalliita. Ne

ovat kuitenkin myös
parhaita käyttämistäni

pensseleistä ja ainoita, joita voin suositella
hyda ia tarkkaa lopputulosta tavoittelevalle
mallarille. Käytä erillisiä pensseleitä metallin-
värien maalamiseen äläkä myöskään puhdis-
ta välineitä samassa purkissa. Metalliväristä
fttoaa atna pieniä metallihippuj a, jotka pilaa-
vat helposti muut maalipinnat.

6 Kuvassa on esitetty ihonväriin tarvrttavat
VJmaalit.Testorin tiZO beigen vilid, käy-
lettddn ihon pohi avilind'. Varjostus tehdään
Testorin 1185 ruosteen ruskealla johon on
sekoitettu pieni maara Humbroll 6O yaa-

lenapunaista matlavdria. Y arjostukset vii-
meistellaan sekoittamalla edellä mainittua
sekoitusta Testorin 1183 kuminväriin. Koros-
tus tehdddn vdrillä, iohon on sekoitettu Hum-
roll 34 mattavalkoista ja Testorin beigen
vfuia.

a Iho on maalattu kahteen kertaan beigen
§/värillä. Yläluomet maalataan ioko matta-
mustall a tai kumin värillä. Pupillit voi maala-
ta )ollakin toisella värillä, esimerkiksi har-
maalla tai sinisellä, mutta tässä mittakaavassa
ne eivät oikeastaan näy valmiissa figuurissa.

Ei kannata huo-
lestua, mikäli et
onnistu ensim-

1185 Rust with a touch of Humbrol 60, and
mix this with the base coat until you get a
shade which is slightly darker than the base
tone. This is then painted into the eye
sockets, beneath the cheekbones, into the
details of the ear and under the nose, lips
and chin. This photo also shows the second
shade applied. It is a yery slightly darker
shade of the first mix. I,{otice that the cheeks
only use the tirst shade. Also notice that the
second color is applied to a slightly smaller
area than the first. I obtainvanations in tone
by layering slightly different shades over each
other rather than blending.

AHere, I have applied the final two sha-
t/dow colors. The first is 1185 Rust with a

touch of Humbrol 60. The second is the
same color mixed with abit of 1183 Rubber.
The darkest tone is only applied to a few
select areas in the inner corners of the eye

sockets, in the nostrils, in the deepest recess
of the ear, and under the brim of the hat. By
using this darkest tone sparingly, you can
obtain the full range of shadows on different
areas of the face. It is important not to over
do the darkest shadows and brightest high-
lights, as this will spoil the subtlety of the

worrv about this. I tind it usuallv takes two
coats to get a good solid base coat, It is bet-
ter to appl)' extra coats than to applv the
paint too thicklv in a single coat, as this rvill
have a tendencv t0 fill up the fine detail. This
is to be avoided if \'0u want a detailed tigure!

0nce a good base coat has been applied,
allow it to drt- thoroughly (usually over
night) , and then r-ou can- bägin the shading
and highlighting. Follou- along with the pho-
tos as I paint a lufnr-affe flight crew figure,
and explain some basic figure painting
concepts that will help you u'ith \-our figures!

Photo Gaptions

o ifå" i# lfil:,Y?L33'ål':å,å' i;äl;
an old model box or other printed package,
Lse the glossi' printed side of the card, as

this u il1 not absorb the oils or thinner from
the paint. The small jar contains patnt thin-
ner, and the paper tou'el is used to clean and
remove e\cess paint 0r thinner from the
brushes. These \\ insor \en-ton series 7
paintbrushes are \-en costlv. Hor,\,ever, they
are the best brushes I hare encountered, and
are the only ones I recommend for good
tigure painting and detail u,ork! L se sep arate
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parnt brushes and thinner jar f.or metallic
paints, äs the metal flakes contained in
metallic paint will contamrnate other paints
and spoil their appearunce.

AThese arc the basic paints I use for flesh
(/tones. Testor ll70 iight Tan serves as

the base coat. Shading is accomplished with
1185 Rust mixed u,ith a small amount of
Humbrol Matt 60 Scarlet. Final shadows are
achieved by mixing 1183 Rubber with the
Rust mix. Highlights are achieved by mixing
Humbrol 34 Flat White with the base color,
ll70 tight Tan,

o Ii rt'',il,T',llT: ?fl3't* y:# l.i fi
upper eve lid is painted in u'ith flat black or
Testor 1183 Rubber. You can patnt the irises
in another color such as gra\'0r blue, but
this is hardlv noticable in this scale. Do not
worry if you do not get these perfect at first. I
had to go back with the basic flesh tone to
cover up my mistakes. Keep re-touching and
re-touching until you get them the way you
like.

l^ln this photo, I have applied the first two
turshadow tones. Mix a small amount of



mäsellä kerrulla. Olen useasti ioutunut peit- tamutta, koska se iä'i lipan alle varioon). latkaa korostusta vaalemmalla ia-vaaleam'
tdmddn kaiken pohlavililln iä aloittamam lopuilla kahdella kierroksella maalataan malla stuylli, mfitatdmd olisi virhe, koska

alusta. Harioitus iekee mestarin. aiioutaan nenänvarsi, pieni piste.poskipäi- alkuperänen tumman sininen värisiiv,v kato-

hin, alahuulen keskiosa, leuankärki iakor- aisi lopulta kokonaan. Tummien värisävyjen

lA " rf Variostus on aloitettu. Sekoita van yldreuna. H1vä lopputulos stadazn maa- korostamisessa tulee olla varovainen. Samoin

Eletslpiedi määrä ruosteen ydrid vaa- laÅalla kierroi kieri6kselta pienempi alue vaaleiden siiryiel varjostamisessa. Mieluum-

leanpunaiieen. Sekoita seokseen beigen kiiytet,vllä värisilyllä. min liian vdhän kuin liian palion.

väriä, kunnes saatukaan sänn, joka on hie-
man pohiaviriä tummempaa . Uialm vArilla taLentäjä perusvärin maaluaksen i2ilkeen. (lPerusasioita.tämirltn. Alimpana olevat

silmäi, pdskien painateet, kon'ar, nenän alus- VValo irsui: figuuriin noin 60 asteen. kul- §/pinnat (puta).maalattart 
.ennen ylempä-

ta, huulet ia leirka. Toinen varjostus kerta massa ylhd'i.lfi_._Yalo ia vario_ nd,lgvät selvästi nä olevia pintoj a .(takJ<i , koska nän-. värien

tehdaan hiiman edellistä fummemmalla väri- figuurin pinnalla. Jos vasta aloittelet figuurien rtiat saadaan helpommin teräviksi. Kuvassa

s?ivyllä. Huomaa, e.lid poskia ei ole käsitelty maalawta,_ voit_ oppia palion asettam.alla gsltettr fi.guurin paidan.kaulus olisi.esimer-
laiikaan tällä tummeinmalla värisiiryllä iä figuurisi valon alle kivassä esitetyllä tavallaia kiksi hankala maalata til<rn maalaamisen f 

?i1-

että yleensäkin tummempaa sävyä on täviteity tirkkailemalla mihin valo ia vario osuvat. keen. On lähes varmaa, että kaulusta maalat-

pienämmiille alalle kuin ensimmiiisellä kier- Koko figuurimaalauksen idea on matkia taessa väriä ioutuisi io mlal{u{e.!ah1le, jol-
iokella kiiltettlä täisd,tyä. Värivaihtelu syn- valon ja varjon käl'ttä)'tymistä eri värisillä loin virheen koriaamiseksi takkia joudut-

tyy kivttamäla'hieman töisistaan poikkeavia pinnoilla. Yerlaal<uvaa valmiiksi maalafista taisiin paikkaamaan.

i,årisiwiä toinen toisenst pädlld. V'irien figuuristaotettuun lntvaanpvertaavalonia
sekoittdmista eivdtnimanäar(lia. varion paikkoia. 

@rrffi$illt;,rläLrr'.,niTjrlii"r1i,i3,;*;
l6Kasvoien korostus on tehtv kolmella 150n hwä pitää mielessä mikä värisäly on tehty vain figuurin vasempaan puoliskoon.
\Jkerta ketalta yaaleanmalla' pohjavärin (Ttavoiiteena, Tässä tapauksessa univor- Väri saatiin sekoittamalla pieni märä Humb-

sär'rflä, Väri on tehty sekoittamallå mattaval- mun housut oyat tumman siniset. Maalaus roll_170:tä perusväriin. Huomaa, ettd'varlos-

koista pohjaväriin. Ehsimmäisellä kierrokel- aloitettiin tummun sinisen ia mustan sekoi- tus hädin tuskin erottuu vasemmastapuolis-
la maatattin poskipäät, leuankärki, vlähuuli, tuksella. Sitten housut varjostettiin mustalla kosta. Pehmeys. on tärkeää variostuksessa.

nenänvarsi, sierairiten silut, korvien reuna- ja korostettiin tumman sinisellä. Korostusta 0ikeaan puoliskoon on tehty myös toinen
alueet ia otsa (Hattu yul<ttra valoon ja var- iatkettiintumman sinisellä johon oli sekoitet- varjostus ja siinä sälyerot näkyvät io selve-

ioon. fässä tapaukessa otsa jätettiin koros- tu aavistus vaileampaa sinistä. 0lisi helppoa

shading 
"ryJtJffii:.1i1,1äl,f 

ffliilrili,f #,il i1ffiä$x: 3,åff'fr1?,3.j3,,..:l'ålj:,.'ä
A In this photo I have applied the highlight different tones of paint. It is useful to compa- ease obtaining good clean edges to the items
l9gsls15,'fhese were siinplv three"prög- re this photo to tlie rearview of the finisfed in question. Foi instance, it would_be much

ressivelv lighter versions of^the base toat, figure in order to see the effect of painting in more_ difficult to paint in the .small angle of
made bi mLing Humbrol 34 White with the these highlights and shadows. the shirt collar after the coat has been pain-

base coior. the"first tone is aSied to the top ted. It would be inevitable that you would
ithe cheeks, chin, upper [ip, along the bridgä llAnother important thing to keep in mind slop paint from the shirt onto the finished
of the nose, to tLa swallings"above the §/is the overall tonal value of the items you coat. Then you would have to go back and

nostrils on each side of the-nose, to the are painting. In this case, the trousers are a paint over these mistakes!

edges of the ears and the forehead (when not very dark blue color. I started by using a very

shädeA try a hat brim. as in this case). The dark blue mixed with black as the base coat. /LlHere I have added the first two shadow

final highiight is onlv applied to the bridge of Then the trousers were shaded with black \S/tones onto the figure. The base coat is
the nosä, aimall spöt ön top of the cheeTrbo- only, as shown in photo 8. Next, the trousers Humbrol Matt 26. Th1 first shadow tone is
nes, the edge only of the upper lip, a small were highlighted rvith dark blue. Only one applied to the_left side of the fi_gure only. It
spot on the" top öf the chin-and ihe upper more color was used, dark blue mixed with a was obtained by mixing a small amount of
eägeoftheear.Again.subtlenisobtainedby touchofmediumblue. Itwouldbeeasyto HumbrolMattlT0tothebasecolor.Notice
usi-ng each succe-ssive tone more sparinglv keep highlighting this color with progressive- that the first shadow tone is hardly discer-
than-the last 

H,',,'.i.T:;',fJH.tllffi#lf*:ru13ååfl l#iiä111',1'.nJ'01i.,$#al-m,f ii:
1Mv Luftwaffe pilot is shown with its base blue trousers would be lostl Avoid over high- right side of the figure also has the second
Vcoatapplied.itislitfrom aboyeatabout lighting dark colors. In the same mannär, tone applied, and nowthese shadow areas

a 60 degräe angle. This clearly shows how avoid adding too many shadows to pale are beginning to be noticeable.

the light falls accross the form and folds of colors. It is ahvavs best to understate the
the figure. If vou are new to figure painting, it highlighting and shading in these instances. 61Here I have added two additional sha-

is a {ood idda to carefully study your figure - u'dow tones: Matt 170 plus a little Matt26,
lit in this manner so thai you'can observe lnAnother basic principal is illustrated in and then Matt 170 by itself. The latter has

where the shadorvs and highlights fall on the §/photo 9. That is painting underneath

21



min.

ArYariostusta on jatkettu kahdella uudella
u'sauytta, Humroll 1"0 lisättvnä tipalla
Humbro ll 26:ta ia lopuksi Humbro lt 17 0 . Jäl-
kimmäsitä on kärletfi' r'ain figuurin oikessa
puoliskossa.

l!rVartostus pad:tetaän Humbroll 170:n ja
(L'matiu ,miun sekoituksella . Tätä värisä-
wä kärI etdtdn ainoastaan syvimmiss d painl-
missa la lasklariopakkauksessa ja vöissä.
Figuurin kädet maalattirn ftrallisina koska
näin laskuvarjon vöiden maalaus kävi hel-
pommin. Ensimmäiset korostukset on mvös

io tehty kahdella eri värisäwllä. Toinen vd,,ri-

tary on lisätty vain figuurin otkeaan puolis-
koon. Humbroll 94:aa lisättiin Humroll
26:een korostuksen tekemiseksi.

t;,Lopullinen korostus tehtiin Humbroll 94
lE/varila. Viimeis ella kierroksella kasitel-
tiin vain seuraavat ahteet: olkapäiden kulmat,
tas ku j e n vl äkulmat, v aatteiden au ko t, kau lu k-
set ja muutama valikoitl vaatteiden ryppy.
Laskuvarjo ja sen valj aat maalattiin Humbrbi-

only been added to the right side of the figure.

,a The tinal shadow tone is Matt 170 plus a
\9'1eush of Humbrol matt 33 Black. This
last color is only used befween the crotch,
underneath a few very deep folds, and to out-
line the parachute harness. The arms were
left off of the figure and painted separutely so

that I could more easily paint and detail the
parachtte harness before adding the arms.
The tirst fwo highlight tones have also been
added. The second highlight has been added
to the right side of the figure only. Humbrol
Nlatt 94 was added to the base Matt 26 for
highlights.

G,Here I have added the final highlight,
I9'Mat t 94. The finalhighlight is onli adäed
to a fen- select areas: the top of the shoul-
ders, top edges of pockets, openings, collar
and a feu select u,rinkles in the clothing. The
parachute harness has been base coated with
Humbrol Matt l2l. different tonal variations
on the harness \\'ere simply obtained by
applying the base coat more heavily in cer-
tain arcas Nso note horv the deep shadow
has been left in the areas u.here buckles or
belts cross over one another. This saves time
in shading, as onty a bit of middle shadon' is
needed to bridge the areas behveen the base
color and the akeady applied deep shadou's.
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lin l}L:lla, jonka varivaihtelut saatiin aikai-
seksi maalaamalTa vari eri paksuis ena varjon
eri kohtiin. Niihin kohtiin joissa vyöt leil<kaa-
vat toisensa on jatetq erityisen tumma varjos-
tus. Tämd sd'd,stita aikaa varjostusta tehtäessä,
koska viimeistely edellytaa vain kewen yar-
jostuksen tekemistä.

ll^Y aliaat koro stettiin mattavalkois ell a ja
rl,,tipalla Humbroll l}l:ta. Tätä varia käv-
tettiin valjaissa olkapäi den paallä sekä vöiden
vlös osoittavilla pinnoilla. laskuvario ia sen

.. i .lrrötäröhihna maalattln. varjostettiin ja
korostettiin ennen valiaiden korostamista.
Samanaikaisesti paa ia kadet maalattiin ja
detalioitiin. Paahine on maalattu kumin väril-
la ja sen korostus on tehty ruosteefi- ia rus-
kealla vafilla. Testorin vd:ri kuivuu puolikiil-
täväksi, mikä jaljittelee nahkaprntaa erin-
omaisesti. Jällellä on vielä hakasten ja mui-
den metalliosien maalaminen hopealla,
johon on sekoitettu hieman harmaata, ennen
kuin figuuri limataan kokoon

aFiguuri on kasattu valmiiksi. Käsien sau-
\5/mat on kitattu pikaliimallaja hiottu. Nor-
maalisti tama on tatpeetonta, mutta tässä
nimenomaisess a taparksessa sauma on nä§-
mätön. Kun olkapaat on hiottu alue maala-
taan uudelleen. Huomaa tumman vihreä
huivi, ioka pilkistää kauluksesta. Lentolasien
linssit maalataafi samalTa varrllä kuin päähine
ennen kuin linssiosa maalataan lruiltavalla
Iakalla.

set will soon be ayailable from Jagtar/Good
Stuff. The model is a Ju-88R, converted from
a Dragon Ju-88G by my friend, Mike Braun.
The colors and configuration of all uniform
and equipment items was followed as closely
as possible, utilising photos of actual German
equipment.

G,A back view of the figure showing the
V/back pack parachute. frote the smait sil-
ver rivets around the black base of the chute
pack. The drab colored bungee cords on the
chute pack, forced the pack open when the
rip-cord was pulled. The one piece summer
overall was not usually worn by fighter pilots
aSer about l94L Most German arcraft provi-
ded a seat designed for a seat type parachute
for the pilot. The back pack parachtte shown
here was usually used by the other crew

fiEverghing has been glued together. The members. Notable exceptions are the Focke
\5/seams of the arms have been filled with Wulf Fw- 190, Heinkel He- 100 and Mes-

ll^The harness was highlighted with Humb-
r5,rol flat white plus a touch of Humbrol
Matt 121. This is only added to the top of the
straps on the shoulders and the upper facing
edges of the belts. The parachute and its
waste belt were painted, shade d and high-
lighted before adding the highlights to the
harness. In the meantime, the head and arms
were painted and detailed. The helmet is Tes-
tor 1183 Rubber, highlighted with a mixture
of 1185 Rust and 1166 Brown. The Testor
paints dry with a slight sheen which is ideal
for representing leather. All that is left is for
the buckles to be painted (silver with a small
amount of light gray mixed in to obtarn an
aluminum color), before gluing everything
together.

super glue and sanded. I don't normally do
this, but this particular tvpe of overall does
not sho\\' seams at the shoulders, like most
shirts or coats. Once the shoulders are safi-
ded, the area ts then touched up with the
same colors as before. Note the dark green
scarf peeking out of the collar. The lenses of
the goggles are patnted the same as the hel-
met, before painting them with a clear gloss

top coat.

aThe finished figure posed with a second
$i,'tuftwaffe pilot, in I/48 scale. This figure

serschmitt Me-410, all of which used back
pack parachutes for the pilot. No doubt there
were others, so consult your references befo-
re using this figure as a pilot for your model!



ÅValmis figuuri samassa kuvassa toisen
$i,tuftwaffen l:48 mrttakaavafi pilotin kans-
sa. Figuuri sarja tulee jatkossa mlvntiin
Jaguafin Good Stuff -sarjassa. Kuvan lentoko-
nemalli on Ju-88R , jonka vstäväni Mike
Braun on konvertoinut Dragonin Ju-88 G

rakennussarj asta. Univormui en värityksessä
ja muissa yksityiskohdissa on seurattu mah-
do lli sim man tarkasti val o kuvi a alkup e räi si stä

saksalaisista varusteista.

S,Kuva figuurin takaa laskuvari opakkauk-
\I/sestu. ti'ro* aa hopeiset niit iipän lasku-
va\opakkauksen ympärillä. Vihreät vetonarut
laskuvarj opakkauksen paalla pakottiv at var -

ion auki, kun laukaisukaht'asta vedettiin.
Yksiosaista kes d'haalarla er vleensä end'a käy-
tetty vuoden l94l jälkeen. Useimmissa sak-
salaiskoneissa oli istuin, ioka oli suunniteltu
takapuolen alla pidettävälle laskuvariolle.
Figuurin paalla oleva selässä pidettziva vario
oh tavallisesti kärtössä muilla miehistön i äse-

nillä. Poikkeuksia säännöstd, ovat Focke Wulf
Fw-190, Heinkel He-100 and Messerschimtt
Me-410 ioissa kaikissa pilotti käwti selässä

pidettäv aa varjoa. Epäilem ättä konetrvpp eia
oli useampia, joten kannattaa tutustua läh-
teisiin ennen tdmdn pilotin kdvttämistä mallin
somiste efia,
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faustaa

I Salhen maalauLcen kalsi ääripäätä o,,at

lW;i', iff l|l' ä; å?, ; ;' i§'i il''i,,H xl :x i i;
koulukunnilla on \-annoutuneet kannattqansa
ja koko joukko mallin rakentajia sijoittuu nar-
den aaripäiden r äliin.

Toiset mallarit snosir.at kirkkaita voimak-
kaasti r ririhuuhdeltu ja (ns. litkutettuya) ia
knivapensselöin jä mall eia, joiden kolmiulot-
teinen i aikutelma tavallaan nostaa ne irti
altr s t astaan . Om asta puolest ani pidan parhaa-
na hienor araisemp aa ia luonnonmukaisem-
pae nraalausta, joka saa mallin paremmin
nrir ttämään aidolta esikuvaltaan Samalla
nrdlli kuitenkin luonnollisesti kadottaa osan
edellisen metodin visuaalisesta tehosta,

Omaa lähtökohtaani en pidä ehdottoman

oikeana tai vaarana. Satun valn pttamaan
luonnollisen näköisista malleista ja olen vrit-
tänvt jal)itella aitolen vaunujen ulkonäköä
malleissani. Haluan korostaa, ettd: tarkoituk-
senani ei ole herattaa intohim oja tai aloittaa
v aittelya, \t aafr atnoastaan esitella vaiht o eht o

v altav ttaa e du s tav alle väri h u u h t e lu - ku i r, a -

p ens s elöintitekniikalle .

Olen kaytanyt j älkivarj o stusmenete lmaa
muutaman luoden ajan, ja uskon, että se tar-
joaa nop ean, help o sti hallitt ay atr j a lu onnolli-
sen tavan maalata aidon näköisiä vaunumal-
leja. Menetelmä on kehitettl' matkim alla
häpeäntättömästi muita mallareita 7a ),hdiste-
lenräl1ä heiltä omaksu ttuja tekniiko ita joihin-
kin omiin ideoihini. lrlämä puolestaan ovat
usein sr-nfi,neet jonkin vahingon tar erehdyk-
sen seurauksena.

Jalkivarjostusmenetelmä tekee tavan-

la. Y arihuuhtelu-kuivapensselöinti voi tuottaa
hwän lopputuloksen, mikälr maalaajalla on
pitkä kokemus, mutta kokemattoman kannal-
ta menetelmä on usein awaamaton ia vai-
keasti hallittava. Lisäksi menetelmä kor ostaa
mielestäni liikaa malhn vksitviskohtia koko-
naisvaikutelman kustannuks elia.

Mikäli tavoitteefia ofi luoda vaunusta mrt-
takaavan mukainen jaljitelma (replika), tar-
v-rtaan hienovaraisempia menetelmiä, kuten
m aali rui s ku a ia pastelliliitul a, J all«v ar j o s tu s -

menetelmän ainoat edellytykset ovat hyvä
maaliruisku , fitttavdrsti referenssikuvia ja hie-
man sllmää vksityiskohdille sekä tahtoa
kokeilla uusia tvötapoj a ia fltekniikoita.

Kuten tavalhsta, esittelemäni menetelmä
on vain yleispäteva ohje, ei kiveen hakattt
sääntö ja totuus. Harjoittelu ja soveltaminen,
lisäämin en ja poistaminen omien mieltymys-
ten mukaafi on ayain 

,hyaan 
lopputulokseen.

Uälineet

0fi su0rfittiiuainen seitsenii askeleen
: . : -',:

. .. I aa aaa a a..1 'i'l', ..'r'i,l: l::lll :l:

omalsen, useln
nölään r,ärihuu-
telun )a kuiva-
pensselöinnin
lähes tarpeetto-
maksi ia kowaa
ne väriruiskulla
ia pastelliväreil-

Hyvä maalrclisku 0n i allwarjostusmenetel-
man käytön ehdoton edellytys. Ruiskun on
kyettava ttottamaan hyvin hieno, hieman
pehmeäraiarnen viiva ilman roiskeita. Pidän

fiI0

*pp ? * &,c/i,

sc*le ffiadet

lntroduction

ffiIie hvo extremes in approaches u hen con-

I tenrplating tinishing a model are the
I "artistic" or the "trealistic". In common

uith anr. risual mediuffi, beauty is in the ele of
the beliolder. and rvh at pleaies one, mav do
linle for others So as could be expected, there
are staunch supporters in both camps plus a
range in benr een,

Some farour the bright. heavily washed
and highlighted i-D nrodel that leaps off its
display base. I personallr prefer a more subt-
le and, to my mind. "lifelike" approach that
more closely captures the look of its 1:1
scale counterpafi (acknou.ledging of course
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am interested in trying to
miniature.

This topic can be incredibly subjective
and controversial. It has been known to pola-
rise camps and create heated arguments. I
n.Ant to emphasise lhal mv aim here is not to
inflame an\ passions 0r start debate, onlv to
present another possible alternative to the
traditional u-ash & dn'brush method.

After experimenting ri-ith it, I'r.e used it
over the last few vears 0n some of mv kits
and feel it offers a speedier, more control-
lable , and subtle system of achieving con-
vincing results. This method has been unas-
hamedly developed by "stealing" , adapting,

and combining all those techniques that I
personally like (which I've picked up from
others) along with a few of my own (often
borne from accidents come good!).

This "Post-Shading" approach for want
of a better term, effectively removes the use
of washes and drybrushing, which many tind
tough to employ by letting the airbrush and
pastel chalk take over. The traditional \Y&D
methods can be effective when used conser-
vatively by arr experienced hand, but are
often unpredictable and difficult to control
and,, in my opinion, tend to unnaturally over-
emphas ize certain aspects of. a model at the
expense of the illusion of reality.

If our aim is to create a scaled-down rep-
hca, more subtle procedures such as airb-
rtrshing and pastels are to me, fat more sui-
table. The only pre-requisites for mastering
this system are a good airbrush, references
of the real thing, arr eye for detarl, and a

constant willingness to experiment with new
methods and techniques to best match the
original in scale.

As with many aspects of the hobby, the

that this will be
at the expense
of some "visual
impact").

I'm not
saying that this
position is right
or wrong. I just
simply prefer
the latter and
reproduce it in



itse AzteclTestorsin Model Mast er A410 kak-
sitoimiruiskusta, jossa kdytan lähes atna
o h u t t a y try aa tlottav aa v aalean r u s k e a a r. a i h t o -

kärkeä. Ruiskun rlmanpaineen säädän ileen-
sä melko korkealle noin 30 psi:hin. Maalina
kayan yleensä vahvasti ohennettua Tamryan
tai Gun zen akrylivd.rid'. Kär1tämäni sekoitus-
suhde on tavallisesti -0 o/'o ohenninta
(metanoli) ia 30 % varid,, 0hue11a väriseok-
sella hienon viir.an tekeminen on helppoa
-tarvitsee vain sattlti neulan asento oikein ia
antaa mennä.

Hwän ruiskun lisäksi tawrtaan valikoima
pehmeitä kuir apastellilirtuia, ioita saa esi-
merkiksi taidetarvikekaupoista. tiituja voi
ostaa joko r'ärikoodatussa pakkauksessa tai

),ksittäin. Tar;tttavat vartt ovat valkoinen )a
kermanr äri, keltainen, beesinväri. t aalean-
ruskea pölvä varten sekä keski- ja tumman
ruskea sekä oranssi ruostetta \-arten, Lisäksi
tarvtlaan musta pakoputl<ta ja suuj arrua Yar-

ten. 10 eri vd'rilla tulee htlin toimeen, varsin-
kin kun varejd'voi sekottlaa keskenään.

Piirustustyössä kävtettävä lvij ytaytel<yna
on myös hyvä apuvälin e paljaiden metallipin-
tojen tekemiseen. 2B lvijv on osoittautunut
parhaaksi, koska H-luokan ovat liian kovia ia
B-luokassa 2:a alempana olevat §nät ovat

methods outlined belo\\' are only guidelines
and not hard and fast rules. Practice and
application, personal nr.eaking, additions or
subtractions, plus finding u-hat works best
for \,0u, is the key.

These techniques are erplored step-by-
step using aTamiya Sturmtiger as illustration.

Iquipment

A good airbrush is absolutely essential for
this approach to urork. The minimum requi-
rement is 0ne that rvill produce very fine,
feathered lines u ith no spatter. I personallt,
favour the AztecÄestors Model Master !1470

double action gun. almost always using the
tan-coloured. fine line tip. I run air pressure
faiily high at around i0 psi. Mv preferred
paints are Tarniva and Gunze acrrlic - heavily
thinned with isopropvl alcohol at a, ratto of
approximately 70% thinner to i0oo paint. It
is simply a matter of closing dori.n the needle
to achieYe a fine, even spray.

Nso necessary is a good qualin- assort-
ment of soft dry artist's pastel chalks, a\-at-

lable from art and craft stores. They can be

liian pehmeitä. Hwin teroitettu 28 lyiiykynä
on tärtel«naa halvempi vaihtoehto, mutta se

v aatrr' 1 atluv aa ter o rttami s ta.

Maalaaminen

Tredan, etta tdma jarl<rtha monia mallareita,
mutta maalaan mallini vasta, kun ne on val-
miiksi rakennettu, h,örat., telaketiut ia kaikki
yksityiskohdat 0n kiinnitetty paikoilleen
ennen maalaustat, Suuret osakokonaisuudet,
kuten vaunlln sisäosat ja torni , maalataan
erikseen. mutta muutoin kaikki osat ovat
lopullisilla paik oillaan. Osien liimaaminen jo
valmiiksi maalattuun malliin 'taarantaa atrra
maalipinnan ja sitapaitsi maaliruiskulla maa-
lin saa arna sinne minne silmä näkee. Kysy-

m)'s on vain oikean ruiskutuskulman valin-
nasta.

Sturmtigerin pienoismalli, jota ka'yletaan
e sime rkl<tnd,, orr maalattl ko I miväri s e en niin
sanottuun "Ambush" -kaavioon, Esitetvt
perusp e rraatteet ovat kuitenkin sovellettavis -

sa mihin tahansa maalauskaavioon.

J alkivarj o stusmenetelmän seitsemän
vathetta ovat:

Uaihe 1

Malli rakenn etaan täysin valmiiksi pyöriä,
telaketju ja ja muita varusteita myöten. Koko
malli maalataan ruiskulla peru svd.rrd, (esi-
merkiksi harmaa tai tumman keltainen, ios
kyseessä cn saksalainen vaunu) kayttden.
Tässä tapauksessa on kziytetty Tamiyan XF-59
Desert Yellow -varid,,, johon on sekoitettu
vithirn valkoista. Perusvärin jälkeen on maa'
lattu fiaamromaalaus punaruskealla (XF-64

Red Brown) ia vihrealld (xF-61) värillä. Vii-
meiseksi maal attiin suuret "Ambush" -kaa-
violle tyypilliset pilkut käytettdvissä olleiden
referenssivalokuvien mallin mukaisesti.
Kuten oheisesta valokuvasta ndtky, lopputu-
los on kammottaval Ei kuitenkaan kannata
luopua toivosta, koska säistämällälähes mikä
tahansa maalaus voidaan pelastaa. Henkilö-
kohtaisesti kziytän noin 70 % maalausajasta
mallin säistämiseen eli sen jzilkeen, kun suo-

iamaalaus on tehty.
Saksalaisten vaunujen väritys on maa-

lausmenetelmien ohella toinen kiistanalainen
ja ristiriitainen keskustelunaihe, jonka ympa-
rillä tunteet käyät usein kuumina. Yarinayt"-

teitd, ei kuitenkaan kannata tutjottaa ryppyot-
saisesti. Tutustu malla sodanaikaisiin vdri- ia

process. This because I find gluing painted
items on afterwards often blemishes the
paint, plus the airbrush can get paint into any

nook and cranny you can see.

The model illustrated in this article is
finished in a large dot 3-colour ambush
scheme. However, the basic principles carr
be apph ed/adapted to a wide rurrge of sub-
jects sporting other colour schemes.

The seven steps I use to obtain realistic
finishes are as follows:

Step 1:

The model is fully constructed including
wheels, tracks and on-vehicle equipment.

The base coat is sprayed over the entire
model with the airbrush - in this case a
slightly lightened mix of Tamiya XF-59 Desert
Yellow. Next the disruptive Red-Brown
colour (Tamiya XF-64) followed by Dark
Green (XF-51) are applied. Based on refe-
rence shots a large dot ambush scheme was

chosen for this vehicle. As you can see from
the photos, at this stage it looks terrible! But
there is still hope and just shows that with a

bought in colour-coded sets or as individual
sticks. Shades to look for are whites, creams,
yellorvs, tans ,, and light'browns for dust, a

few dark and medium browns plus bright
oranges for rust, and a finally a black for
exhausts, and muzzle brakes. Ten colours
total should really be all vou'll ever need.

A draftsman's Zmm clutchpencil (and
sharpener) are also handy acquisitions for
replicating worn metal. 2B lead is the best
compromise I've found for use as the H's are
nrostlr, too har d and any further down the B

range the leads get too soft.

A u.eli sharpen ed 28 u,ooden pencil is a
cheaper alternatir.e. though keeping its point
for doing fine scratches u-ill be harder and
require constant sharpening,

Painting

This will scare some people but I spray my
nrodels after the kit is totally assembled. This
includes n,heels and tracks in place! Major
assemblies like turrets and interiors are
usuallv painted separatelv, but fine details
mav be brush painted during the painting
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bit of lveathering almost any paint job can be
saved!! I personally find about 70% of the
time I spend on a paint job is in the weathe-
ring stage after the actual base colours are
on.

German armour camouflage is another
extremely controversial subj ect that can get
people worked up into a lather very quickly.
In my opinion, don't get too pedantic about
matching paint chips. From studving the few
existing wartime colour shots and the enor-
mous range of. vanation that erists in the
tones of monochrome photos. plus the
variables involved in application of paint. and
its n'eathering in the field, especiallv in n-arti-
me conditions, I just don't believe there is a
"right" colour, especially in scale. Once a

vehicle rolls out of the plant many harsh and
diverse factors affect it. Sun, snow, sand,
mud, field-applied finishes, heavy combat
plus general \\-ear and lear means that almost
anything goes. Under these circumstances
RAI colour chips are little more than helpful
guidelines.

I generally prefer a filthv finish to my
vehicles to mimic the character of their full-
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sized cousins. To me, this aspect of finishing
is where the fun is and gives the vehicle cha-
racter, ölifef and an identity, as well as an
indication of its theatre as well the conditions
under which it served in the time frame
depicted.

Step 2:

After the base camo colours ate applied I
substitute traditional washes with an opera-
tion that might be described as "Post-Sha-

ding". I spray a yery thin mix of Red Brown
(Tamiya XF-64) and Flat Black (Xr-l) tn a
70/30 ratio brown to black, and c.70/30
thinners to paint. Its sprayed in a fine line
along edges of panels and camouflage
colours. and into all the areas of shadow and
shade u-here a rvash rvould ideally flow. Subt-
le vertical streaking is also added with this
mix. The tracks too are spraved with this
dirty brown shade as a base colour for furt-
her weathering.

The key to success is subtl ety and a falr
amount of control, as well as a degree of
confidence in your airbrush . Practice is vital

mustavalkokuviin huomaa nopeasti, ettei sitä
yhta oikeaa värisdvyd" ole olemassa. lisäksi
saa, maalausolosuhteet ja taistelukentän
tapahtumat ovat kaikki tehneet oman merk-
kinsä maalipintaan. Kun ajoneuvo jalta;a teh-
taan, monet tekijat alkavat kuluttaa sitä,
Aurinko, lumi, hiekka, muta, kentällä tehn'
maalaustyö, taistelut ja normaali kuluminen
jättävät jälkensä siinä määrin, että melkein
mikä tahansa värisän' on perusteltavissa.
Näissä olosuhteissa R\l-värimallit ovat par-
haimmillaankin r-ain suuntaa antavra.

Omissa malleissani suosin "likaista" vii-
meistel).ä ioka pvrkii matkimaafi valunujen
tävsikokoisia esikuvia. Vaunu jen likaaminen
on viimeistelvn hauskin vaihe ia se herattdit
mallin eloon' sekä antaa sille sen luonteen.
Samalla hkaamrnen liittää mallin siihen alku-
peräiseen käyttöympäristöön jossa mallin esi-
kuva on aikoinaan toiminut.

Uaihe 2

Kun naarntomaalaus on valmis tavanomainen
värihuuhtelu korvataan tekn iikalla, jota kut-
sun ruiskuvarjostukseksi. 0hutta punarus-

kean (XF-54) ja mustan (XF-1) sekoitusta
ruiskutetaan ohuena ynvafia kaikkien lewien

)a varikenttien reunoihin, uppoviivoihin, sau-
moihin sekä luonnollisiin varjokohtiin, joihin
huuhteluväri r,aluisi. Samalla voi lisätä hie-
noista pvstrviivoitusta maalipintaan, lolla
matkitaan sadeveden maalipintaan arheutta-
maa efektiä. Telaketjut ruiskutetaan myös
tällä mustan-ruskealla litkulla. Litkun sekoi-
tussuhde on noin 70 pros enttra ohennetta ja
30 prosenttia vdrid,. Väristä 70 prosenttia on
ruskeaa ia 30 prosenttia mustaa.
Menestyksen salaisuus on varovatsuus ia
vakaa käsi, jolla ohjata maahrtisku halut-
tuun kohtaan Lisäksr tarv-itaan tietvsti luotta-
mus siihen, etta maaliruisku suoriutuu tehtä-
vastaan. Harjoitus tekee tässäkin asiassa
mestarin, mutta kun ruiskun oppii sd'dtdmdan
oikein , va\ostus käy hyvin nopeasti. Tama
vaihe antaa mallin yksityiskohdille ja vareille
syvyyttä. Etuna värihuuhteluun verrattuna on,
ettdvalmiin jäljen näkee heti. Lisäksi vafiraja
on hieman "epämddrdinen" ia siten luonnol-
lisen näköinen. Väri ei myöskaan valu tai iää
kiiltäväksi. Mikäli varjostus jostakin syystä ei
nafia hyaltd, asraan voi viel d, vaikuttaa yar

heessa 3.
Vaihtoehto j al\<wa$ostustekniikalle on,

etta malh maalataan ensin kokonaan mustak-
si. Taman jälkeen suoj amaalaus tehdaan
prnta kerrallaan siten , ettd; musta pohi avart
jaa nakyiin reuna-alueilla ja uppoviivoissa.
Tehdaan siis ns. esivarjostus. Mikäli §seessä
on yksivärinen malli tdmd, tekniikka toimii
h1vin, mutta monivärinen suojamaalaus peit-
taa helpo s ti m u s tan all e e n ia hav ittddt tav oi te I -

lun efektin.
Vaunun siirtokuvatunnukset lisatdi'n toi-

sen vaiheen lopuksi malliin. Halutessasi voit
lakata tunnuksen alle jaavd'n pinnan kiiltäväl-
lalakalla tai kiillottaa pttrnan iollakin muulla
tavalla, jotta tunnus kiinnittyy hyvin pintaan
eikä ala lroiltää myöhemmin. Tunnusten kiin-
nityksessä voi kayttaa myös pehmenninta,,
jota annostellaan tunnuksen päälle, kun se

on asetettu paikalleen mallin prntaan Vaihto-
ehtoisesti voi käyfitää myös kuivasiirtokuvia
tai shabluunoita.

but once you've got your airbrush set-up
right, the operation is very quick. This step
gives a slight depth to the colours and to the
vehicle in general. The benefits of this met-
hod over a wash arc the soft feathered edge
around all the recesses, thorough coverage
of shadow, and the certainty of instantly see-
ing the result (instead of anxiously waiting
overnight for an oil wash to dry) . There is
also no risk of "tide-marks" or washes
dryng patchy or glossy. lf any blemishes or
overspray occurs, then rt can be easily faded
out in Step 3.

An and/or altenative is "pre-shadrng"
the kit in black tirst then carefully building
the camo colours up around the datk reces-
ses . This is very effective on single colour
paint jobs, but on multi-colour cam schemes
I personally find that by the time the last
colour is applied much of the shadowing and
dark panel line effect can be lost so I mostly
use the "Post-Shading" method to avoid this.

Apply any decals now at this stage. You
may want to apply some clear gloss to the
areas to be decaled or polish them slightly
with alady's tingernail buffer stick to give the



Uaihe 3

Y arjostuksen pehmentämiseksi ja vd:rien sito-
miseksi toisiinsa malli vordaan ruiskuttaa
ohuella punaruskealla varilla. Yleensä vksi
kerros ohutta punaru skeaa (XF-6+ ) rttitdd,,

mutta säistämistä voi jatkaa raaleammalla
sävyllä (esim XF-59). Vaaleampaa sd:vyä voi
kä'yltää myös puna-ruskeatt siiasta. Yari tulee
suihkuttaa mallin pintaan htr.in ohennettuna

OOy" ohenninta) noin 20 cm etäisyydelta.
Yaria ei kannata ka,vttdd, liikaa kerralla,
koska sen peittäminen on vaikeaa ellei mah-
dotonta. Pölr.isen ulkonaön saa tehdyksr vaa-

lean ruskeajr-harma alla (xF-57 Buff) , jota
ruiskut etaan \ aunun kylkiin ja telakoneis-
toon, Taas kerran varoyatsuus on poikaa
-pitaa tietää koska lopettaa.

Esimerkkinä kayetty Sturmtiger edu staa
tar allaan aaripaata säistämisen suhteen.
Yaiklia malli ei kuvaakaan mttaan tieth,ä his-
torialiis la vaunua,, sen ulkonäköön on voi-
makkaasti vaikuttanut saman r,ksikön vau-
nusta sodan arkanaBonnissa otettu valokuva.
Mikäli vaunu on märka tai hrvin mutainen,
vaiheen 3 voi jättää kokona an vdliin. Myös
varj o stus tulee em. apauksis a tehda hienvaraisesti.

Uaihe 4

\-aihees sa l malli lakataan mattalakalla. Suo-

sittelen Gunze-Sangyon H-ZA Flat Clear lak-
kaa metanolilla ohennettuna ia tipalla Tamiy-
anXF-21 Flat Base lallJriaa lisättynä. Aeromas-
terin vesiohenteinen mattalakka on myös
erinom aista, Vaunun ulkonäkö kannattaa
kuitenkin tarkistaa k:utrista, koska joissakin
vaunuissa on selvästi havarttava metallin kiil-
to, jonka saatat haluta iättää nälqviin. Paitsi
lakalla td'mdn efektin saa atkaiseksi kiillotta-
malla maalipintaa y ar ov arse sti p uuvillakan-
kaalla.

Uaihe 5

Muta ia muu lika lisalaan tässä vaiheessa
vaunun alaosaan )a telakoneistoon. Tähän voi
kätttää esimerkiksi Humbrolin ma n ruskeaa

$'OZ9 Dark Earth) ja/tai Tamiyan vaalean
ruskean-harmaata (XF-57 Buff) vdrid,. Ensin
mainittu a vartd,. kayetairn maran mudan mat-
kimiseen, jdlkimmaista taas kuivan mtdan ia
pölyn imitoimiseen. Väriin lisataan pölya tai
hiekkaa puutarh asta sekä rautatiemallarct-
den kayttamai, keinotekoista ruohoa (static
grass). Sekoitukseen lisataan vetta, iotta mal-

lin pinta er vahingoitu "mutaa" levitettäessä.
Sekoituksen paras puoli on, ettei mutaa tar-
vitse jall<kateen ryhtya maaltamaan vaan se

on valmiiksi oikean vdristd. Pastelliliitua voi
lisata sopiviin kohtiin väripinn an ltrjavortta-
miseksi.

Uaihe 6

Vaihees sa 6 malli käsitelläan pastelliliitujau-
heella. Ajatuksena on kirjavoittaa varipintoia
j a tav allaan matl<ta ku ivap e n s s e I ö i n tiä io s ki n

p alj on hi en ovarais emmin. Seko ttan ert v dr ejd'

keskenäan arna sen mukaan mikä on tavoit-
teena. Katfitdmäni perusvärit ovat valkoin en ja
erilaiset keltaisen ja ruskean sävyt sekä
oranssi, jota kayan erityisesti ruosteen mat-
kimisessa. Pastelliliitu täffi ensin hrenontaa
jauheeksi esimerkiksi hankaamalla liitua
hiekkapapert vasten. Td,mdn jzilkeen pensse-

li kastetaan jauheeseen ja ylimadrdinen vfui
hangataan valkoiseen paperiin. Seuraavaksi
mallia sivellään kevyesti pensselillä niistä
kohdin, joihin pastellivärin halutaan tafitu-
yafi. Ylimaaräisen pastellivann saa pois
p uhalta malla tai p uht aalla p en s s elillä pyyhki -

decals a smooth surface to adhere to and
thus avoid the risk of silvering. Once on I use

Gunze "Mr. Mark Softer" as my decal setting
solution. This is a fantastic potion that really
gets the decals to bite down. Either that, or
use dry rubs or spray through photo-etch
stencils which give top results.

Step 3:

To soften or tone down the effect of the
"Post-ShAding" and to tie the colours toget-
her. an o\ersprav coat can be added at this
stage if necessarv. 0ften a yery thin mix of
straight ]'F-6+ Red Brown is enough, but to
fade the paint coat and give a weathered
appearance. it is best to use a lighter shade

such as XF->9 either after or in place of the
brown, depending on the effect vou are trying
to achieve. These coats should be lightly mis-
ted on using heavih. thinned c olours and
sprayed from about 6 inches a\\-a\- in a few
steaäy passes to gauge the amount applied.
For a dusty effect spray a further coatls of XF-

57 Buff over the lower half and up the hull
sides. Again, subtlety is the key - ,vou have to
learn when to stop, or know what degree of

weathering you wish to achieve.
The Sturmtiger depicted is prob ably at

the extreme end of the process. While not
based off a specific vehicle , it attempts to
capture the tilthv look of another in the same

unit during the campaign around Bonn from
reference shots. For wet and muddy terrain,,
or where you wish to retain a cle arrff paint
job vou could go very lightly in the "Post-
Shading" step and skip this one and go to the
nert. "Rustall" can be applied to the tracks
and exhaust at this stage too if desired.

Step 4:

A flat sealing coat m y now be applied. I pre-
fer Gunze-sangyo H-20 Flat Clear thinned
again u,ith isopropvl alcohol and with a drop
or fwo of Tamir.'a X-Zl Flal Base, which gives

an extremelv Outt tinish. Aeromaster's n,ater-
based flat clear is also ercellent. Check \rour
references though. Some vehicles seem to
have a slight sheen that you may choose to
duplicate by skipping this step or polishing
slighW with a cotton bud.

Step 5:

Mud and gunk is applied to the lower half
and running gear. I use a mixture of either
Humbrol 502! Acrylic Dark Earth for wet
mud and/or TamiyaXF-57 Buff for lighter,
drier mud to give it colou r and body. To this
is added garden dirt or fine grit sand, and
static grass and/or mint flakes, all cut with
water so as not to damage the paint. The
beauty of using paint as L medium to stick it to
the hull is that it doesn't have to be coloured
later, and by cutting with water the colours
beneath face no risk of being damaged in the
process. Pastel can be applied in irregular
spots to furth er break the colour up and/or
dusted over to tie it together as desired.

Step 6:

Pastel chalks are now applied to confer a
degree of subtle varration in colour and
almost mimic the effects of drybrushing to
some dgree, though far more subtly. I use a
mixed bag depending on the result and effect
I'm after. Basic pastel chalk colours rufige
from white through various light yellows and
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mällä.
Mikäli pastelliliituja kayetaan pölvn mat-

kimiseen, värin voi levittää vaunun pinnalle
suurella pensselillä. Värin voi m).ös lerittää
tökkimällä pienellä pensselillä. iolloin pin-
nasta tulee epdtasaisempi. Kokeile eri värisä-
vyrllä ja jatrhemaafilla. kunnes olet nrtväi-
nen lopputulokseen, \ alitetta\ asti pastellivä-
rien kiinnittämiseen ei o1e olemass a hyaa
menetelmita. E si me r kiksi mat talal<ka kayan-
nössä tuhoaa pastellien vaikutuksen.

Uaihe 7

Vatrnun paljaat tai kuluneet metallipinnat
kä s i t e 11 ä än lvi j y§nalla. tyi j y§n älIä käsitel-
lään esimerkiksi telaketjujen kohollaan ole-

vat r-ksin-iskohdat ja ne vaunun pinnat, joista

maali on kulunut pois (esimerkiksi kädensi-

1at. saranat jne.).

lopuksi

Painottamalla edellä esitettyjd vaiherta eri
tavoin voit vaikuttaa siihen , mrlta mallisi
lopulta nayttaa. Henkilökohtaiset mieltymyk-
sesi ja tavoitteesi määrittelevät, kuinka malli-
si viimeistelet.

Y aikka ialkivarj ostustekniikka tuntuu
ehkä varkealta, erifi,isesti koska se edellrtÄa
hy aa rui skunkäsittelyt attoa, niin ke rr an o pit-
ttna se antaa kuitenkin mahdollisuuden
rropeaan ia yarm an työskentelyyn ia takaa
luonnollisen näköisen lopputuloksen. Mene-

telmä myös
na,vttaa, etta
jopa raikeat ia

taste, and the
look you are
trying to cap-
ture or pre-
fer, as to how
the finish of
your AIV kits
will appear.
Experim enta-
tion is the
key.

Although
perhaps a

slightly daun-
ting way to
tackle pain-
ting and
weathering
for the unini-
tiated, as it is
dependent on
getting your airbrushing skills prettv tight,
once mastered I've found this is a fast, reliab-
le approach for achievin g a realistic finish. It
also illustrates that even the most garish arrd
tov-like initial scheme cafi be weathered
back to reality with abit of perseverance. So

don't ever think a paint job can't be saved

through the rveathering process, as the prog-
ress shots of this Sturmtiger show just what is
possible!

Feel free t0 tn, this technique in its enti-
rety, or use the individual components that
suit your style. Bottom line, never be afraid
to play around with things, as to get comfor-

lapsellisen näköiset fiaamromaalaukset voi-
daan pelastaa sopivasti säistämalla. Koskaan
ei kann ata heittdd toivoaan, kuten esimerkki-
na kayetty Sturmtiger o s oittaa!

Voit kayttad jalkivarj ostustekniikkaa
kokonaisuudes saafi tai omaksua varfijoitakin
sen osia. Vain kokeilemalla oppii. Kun hallit-
set ionkin tekniikan voit lisätä siihen omia
muunnelmiasi. Tulet lisäksi usein löytäneek-
si jotain uutta ja hyödyllistä erehdysten javir-
heiden ka:utta. Koska mallien maalaus ja eri-
tyisesti mallien arvostelu on hyvrn subjektii-
vista, ainoastaan sinun on loppujen lopuksi
oltava ffiyväin en maalaukseen.

hil,;
't. i

*
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tans plus dark brown and orunge for rust. To
apply them rub the stick orr a small piece of
medium grit sandpaper to get a small pile of
powder. Dip a large drv brush into the pile
and drvbrush it on a scrap of paper to remo-
ve most of it from the bru§h then lightly
begin on the kit in areas that would get the
biggest build up. Any excess can be blown off
or brushed off with another clean brush.

It can either be dusted on u,ith a large
soft brush for an overall patchv, dustv look,
or applied u-ith a small cut down stump of. a

brush, either dragged or stabbed on, to get

tighter effects sav for rust orr a muffIer. Expe-

riment with different shades and densitv of
application. Sadlv there isn't a satisfactorv
method of sealing them once on though - flat
coats sprayed over them r,irtually remove the
effect completelr'.

Step 7

Lead pencil is applied last t0 represent worn
and chipped metal. I use a 28 lead in a

draftsman's Zmm clutch pencil, The lead mav

be applied to the high pöints of track's tread
bars. as scratches around hatches, edges and
high \\-eAr areas.

Conclusion

This completes the step-bv-step weathering
process. Depending on the emphasis you give

any one of the steps. different effects can be

achieved. As such it comes dou'n to personal
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table with an approach you have got to add
your own stamp to the process , and a lot of
times you'Il develop techniques only through
trial and error. This aspect of the hobby is so

subjective and based on personal taste, that
the only person who has to be happy at the
end of the day is you.



ässä artikkelissa esitellään ioitakin aiafik-
sia, jotka toivottavasti auttavat lukil orta
maalaamaan htonnollisen näköisiä soti-

lasaj oneuvo j en pienoism alleja.
Alla olevaan kuvaan on koottu t'ärihuuh-

telussa tarvrttavra vdreid,. Värihuuhtelu on
usein ensimmdinen vaihe pienoismallin säis-

tämises sa ja sen tehtavand on r-ari astaa pin-
nafi uppoviivat ja muut luontaiset vari opalkat
Värihuuhtelun tekemiseen kär-tän sekoitusta,
jossa on tum mafi ruskeaa öijn-äriä (Burnt
Umber), Humbrollin mattamustaa ia tum-
manruskeaa pastellijauhetta. Pastellijauhe
varmistaa,, etta vari kuiruu r-armastt mattapin-
taiseksi ia lisaksi se lvhentää öliyvärin kuivu-
misaikaa jonkin verran. Pastelliliidun voi
halutes saan i ttää pois mutta tällöin kuivu-
misaika luonnollisesti pitenee ya lisäksi mal-

drrbrushi,ng.

ffthe first picture shows the basic ingre-

t dients of the wash, which is the first step

I to undertake in the weathering process. I
use a mk of Burnt Umber oilpaint , matl" black
Humbrol enamel and finally the magic ingre-
dience. some ground up dark brown pastel
chalk rvhich u-ill ensure, the wash dries up
dead flat and reduce the drying time quite a
bit. It's perfectlr- okav to leave out the pastel,

onlv differences uill be that the dMng time for
the wash u,ill be prolonged and the model will

lin pinta jaa värihuuhtelun iälkeen lievästi
kiiltäväksi.

Ensimmäiseksi sekoitetaan öliyväri ia
mattamusta keskenäan tasatsen tummarr rus-
keaksi väriksi . Tdmdn iälkeen väriseokseen
lisatddin ohenninta siten , etta ohenninta on 7 -

10 osaa javaria 1 osa. Lopuksi lisatdd,n seok-
seen pastellijauhe ja sekortetaan hyvin. Sopi-

van sekoitusuhteen löytäminen vaatn harioi-
tusta, mutta kannattaa mutstaa, ettd ohutta
väriseostavor kaataa mallin paalle useamman
kerran kun taas liian tummaa värihuuhtelua
on vaikea poistaatat peittaa.

T]ISIMMAIilIII KUUA

Oheisessa kuvassa näkyy valmis väriseos.
Sekoitus- f a säilvtysastiana voi kayttad esi-

look a bit more shiny. First you mix the oil-
paint andblack enamel in a suitable container,
then vou dilute it with turpentine (also known
as rvhite spirit, in some parts of the World, I
think). Finallv, you mix the ground up pastel

into the rvash and stir rvell. You'll probably
need to experiment a bit in order to get the
correct consistence of the wash, but just
remember it's best to make the wash too light
in color , and then apply more than one wash,

merkiksi tyhiaa liuotin tai maalipu rkkra,
jossa on kierrekorkki. Kierrekorkilla varus-
tetussa astiassa van säilyy pitkiäkin arkoia,

f oten vartd; voi kerrulla sekoittaa useampaa
malha varten. Ennen kä\rtfiä vdri tulee kui-
tenkin atfia sekoittaa huolellisesti ia tarl<rs'
taa, että se on viela kayttökelpoista. Yatia
kannattaa atfia kokeilla f ohonkin toisarvoi-
seen kohteeseen, koska väriseos ei kestä säi-
lytystä ikuisesti vaan se muuttuu arkaa myö-

ten rakeiseksi.

IOIIIT]I KUUA

Värihuuhtelu on paras tehdä suurehkolla
pyöreäkärkisellä pensselillä. Nlekirioittanut
levittdd, värin yleensä yhdelle suurehkolle
osa-alueelle kerrullaan. Ohennetun värin voi
levittaa samoin kuin normaalin värikerrok-
sen, koska ohennettu väri valuu itsekseen
uppoviivoihin, kulmiin jne. Värrn madrä tulee
kuitenki n pitdd," sellaisena, ettei se ala valua
kontrolloimattomasti.

KO1MAS I(UUA

Kun koko malli on huuhdeltu, on arka hiu-
kan pehmentdrd huuhtelun tuloksena synfiää

instead of making it too dark.
A picture of the rcady wash mix. I've

used an empty varnish bottle with a screw
czp, this way I'm able to make a fairly large
portion at once instead of having to make a
new wash mix for each model. Just remem-
ber to stir it well before each use. It's also a
good idea to check it on a scrapped model,
because a wash mix wont live forever. It will
eventually turn grainy and thereby useless.

The wash is best applied with a fairly
large round paintbrush. I normally cover an

entire section of the model at once. Make
sure not to apply a too heavy coat, in order
to prevent it from flowing uncontrolled.
Think of the wash as another coat of paint.

When the model is completely covered
with the wash, it's time to "reduce" it a btt.
You do this by wipeing the surface of the
model, before the wash dries, with flat
paintbrushes. This will remove the wash from
the rais ed details on the mod el, and thereby
allow the basecolor to show through. Anot-
her advantage is that this method also redu-
ces the dryng time for the wash.

A picture of the model after the wash has

dried up. This picture is taken about 30
minuttes after I started applying the wash.

Next step in the weathering process is to
apply ground up pastel chalk in all recesses

and round rasied details on the model. A very

Sotilasajoneutot on tehty maastokelpoi,siksi, ioten niiden ulkoasu on

usein kulunut ja suttuin.en. Eri.tyisesti taisteluolosuhteet asettauat aio-

neuu0l kot'alle koetuhselle ja estriurit usein ulkoisen huollon norn'taalin

suorittamisen.

WltwsbnesvelenffiIffimlnenstffiffiiafrffia,WrfiffffiiCIsfttttr*-ffi
Johnny Pedersenllor fr noficfru nfilt,wtilfl
Military uebicles are made to moue through many kinds of rougb ter-

rain, so thej"ll quickly end up with a rnessy and grimy appearence,

especially in co ntbcrt situations uhere euery day exteri,or manitenance

is a litterally unknou'n luxury. This little guide is hopefuly able to
giue you a few hints and pointers about how to achiue tbat particular

looh on your militarl'rehicle models, using washes, pastel chalk and
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värikon trastia. T ama tehdddn pyyhkim ällä
mallin prntaa kevyesti leveähköIlä tylppakar-
kisellä pensselillä ennen kuin vart on ehtinyt
kuivua. Pyrkimyksenä on pois taa hluhteluvä-
ri kaikista kohollaan olevista pinnoista siten,
etta näissä pinnoissa mallin perusväri tulee
näkyviin. Huuhteluvärin kuivumisaika mr.ös
Iyhenee, koska ylimaaräinen vari poistuu
käsittelyn myötä.

]TEIIAS KUUA

Oheisessa kuvassa malli huuhteluvärin kui-
vuttua. Kuva on otettu noin 30 minuuttia sen
j älkeen kun r-ärihuuhtelun alorttamisesta.

UIIDES KUUA

Seuraar-a askel säistämisprosessissa on pas-
telliliitujauheen lisääminen uppoviivoihin ja
kohollaan olevien yksityiskohtien juureen.
Tumman ruskea pastelli jauhe 0n parasta
tahan tarkoitukseen. Pastellijauhe annostel-
laan pienellä pyörä- tai tvlppäkärkisellä
pensselillä. Pastellien kärttö kuluttaa pensse-
lin nopeasti, joten tahd'n tvöhön er kannata
kä\rttää p arhaip ia i a kall ei mp i a p en s s el eitä.

Pastellivärien käyttö ei ole tarkkaa tiedettd,
yaafi jokainen joutuu itse paattamään kuinka
paljon ja mihin kohtiln 'td,rid,latttaa. Jos pas-
telliväriä tulee malliin hikaa, on kuitenkin
hr,r'ä muistaa , etta sen voi helposti poistaa
puhtaalla pensselillä pyyhkimalla. iisaksi
mallin kuivapensselöinti pehm entd;a pastel-
lien vaikutu sta ja tekee mallin viimeistelystä
vhdessä pastellien kanssa luonnollisen näköi-
sen. Pastellivanen kiinnittämiseen ei tarvitse
kä\rtfiä mrtaan kiinnitettä (lali}ia esimerkiksi
tthoaa efektin täysin) . Pastellivärin levittämi-
sen jälkeen mallia kannataa kuitenkin käsi-
tella var ovas ti s o rm e n j älki e n v dlttami s e ksi .

Ohuiden puuvillakäsineiden käyttö malli a lii-
kuteltaessa on suositel tavaa.

Alla olevassa kuvassa malli pastellivärin
lisäämisen iälkeen. Jos kuvaa vertaa edelli-
seen kuvaan pastellivärin vaikutuksen mallin
ulkonököön liuomaa selvästi.

I(UUIIIS KUUA

Viimeinen vaihe säistämisprosessissa on kui-
vapensselöinti. Kuivapensselöinti korostaa
mallin kohollaan olevia yksityiskohtia ia
antaa mallille "kolmiuloitteisen" ilmeen. Kui-

vapensselöinti on helppo vieda ddrimmai-
syyksiin, joten kannattaa pitaa varafisa.
Sekoita pohi a'taria (maalattavan kohdan varr
mallissa) ja valkoista öliyaria 50/50 suh-
teessa lasialus tan tar paletin paalld. TätL van-
seosta kayetaan ensimmdiseen kuivapensse-
löintike fiaan. Kasta t/ppäkärkinen pensseli
(koko #5 -#16) maahrn ia pWhi penss elia
puhtaaseen valkoiseen kangasr dttiin kunnes
pensselistä ei enda iää varra kankaaseen.
Pensselöi mallin prntaa normaahlla maalaus-
liikkeella tai prntaa "tökkien" . Jatka maalaa-
mista, kunne§ olet käynyt läpi kaikki mallin
pinnat.

Seuraavaksi väriseokseen lisd'taan hie-
man valkoista. Mallin pinnat kaydaan edellä
kuvatulla tavalla uudellen läpi tällä hieman
edellist a vaaleammalla vdrilla. Sama toiste-
taan 4-5 kertaa aina hieman edellista vaa-
leammalla varisär,yllä. Viimeis td' lterro sta ei
missään tapauksessa pida tehdä pelkällä val-
koisella varrlla, koska valkoinen tekee mal-
lista helposti "kalkitun" oloisen.

Jos kuivapensselöinti vaimentaa liiaksi
pastellivärien vaikutusta, pastellijauhetta voi
lisata kuivapensselöinnin f älkeen mallin pin-
taan. Ellet ole aiemmin kaytanyt" pastellivare-
jä, tulet hämms d'tymddn kuinka helppoa ja
antoisaa niiden käyttö. on!

Nla olevat kuvat esrttdvdt valmiiksr maa-
latfia ja säist ettyd Tamiyan Schwimmwage-
nia. Scwimwagenista ia muista malleistani
löytly kiinn o stun eille lisaa kuvia n etti sivu ilta-
ni osoitteesta http://vtvw.geocities.com/
-worktop/. Sivuilta löytyy myös lisaa niksejä -

tosin englannin kielellä.

of the paintwork.
Apply a bit more white to the drybrush

mix, and repeat the procress agatn. 4 to 5

runs with increasing lighter shades of the
drybrush mix, should just about do it. 0nly
really major "no-no" here is to make the

dark brou-n colored pastel is very good for
this use. You apply it udth a small round or
flat paintbrush. This is very hard on vour
brushes, so make sure to keep your expensi-
ve sables well out the way. Applying pastels is
not an exact science. if vou end up covering
the entire model. no pioblem because thä
drybrushing will remove some of the pastel
and make the final look verv realistic.
There's also no need for sealing the pastel
chalk by applying any kind of firative to the
model, Just be a bit carefull and perhaps
\\.ear cotton gloves when handling the model
after the pastel chalk has been applied. in
order t0 prevent tinger prints. 0n the picture
belou-. \ 0u can see the effect pastels have on
the look of the model. If you compare it to
the picture above. \-0u should be able to see
quite a big difference.

Final step in the u-eathering process, is
the drybrushing. The dn-brushing will make
the raisied details stand out even more on
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your model. It's also very easy to get carried
away in this process, so subtlety is the key-
word here. Mix 50% of the basecolor of the
model with 50% white, on a piece of glass.
This mix will serve as the first
run with the drybrush. Dip a

fairly large flat paintbrush
(size #6 to 15, depending on
the size of the model) in the
mix, and then wipe it on a
clean white cloth untill it only
leaves an almost invisible
trace of paint. Start brushing
the model with a combina-
tion of brushing and stabbing
motions. Keep repeating the
process. untill \'ou'\,e done
the entire model. At this
point, the pastel chalk you
applied earher, should now
be an almost integrat ed part



i enoi smallin maalipinnalle v oidaan asettaa erilaisia vaatimlksia
sen mukaan mita malli esrttdd. Sotilaskalustomalleissa on pdd-
sääntöis ena vaatimuksena tietenkin eriasteinen mattapinta, mutta

puhuttaessa automalleista on pyrkimyksenä lzihes atrra lroiltavä pinta.
Kiiltzivän ja erityisesti roskattoman ja muutenkin virheettömdn pinnan
aikaansaamisessa on kuitenkin omat ongelmansa. Valitsemalla maa-
lau svdlin e e et ja maaht oi kein s e kd h arj oitte lemalla maalaluste knii kkaa
on mahdollista oppia tekemddnhyaaialkea, jossa ei ole appelsiinipin-
nan tai valumienkaltaisia, maalarin omista virheistä johtuvia puutteita.
Ongelman muodostavat kuitenkin roskat. Optimo imalla olosuhteet
kuten maalausympäristö ia puhdistamalla huolellisesti maalattava
kohde on roskien mad,raa mahdollista vdhentaa, mutta niistä eroon
pääseminen ei koskaan ole mahdollista mm. siksi, että roskia on jo
valmiina useissa maaleissa. Kriittiseen pail<kaan, esim. keskelle auton
kattoatai konepeltiä joutunut roska osuu heti malliatarkasteltaessa sil-
mddn ja antaa helposti mallista todellista huonomman vaikutelman.

Koska roskia ei voi tdysin valttaa olisi edullista, jos jo kertaalleen
maalattua ja kuivunutta pintaa pystyisi käsittelemadn siten, ettdr siitdt

saataisiin roski en ja ehkä appelsiinisuudenkin kaltaiset virheelliyydet
pois. Ajatus tuntuu ensin mahdottomalta, mutta kiillottamalla kuivunut
maahpinta pienehköt virheet on todellakin mahdollista poistaa jalop-
putulokseksi voi parhaimmillaan s^ da pinnan, jol<a ei muilla keinoin

final drvbrush run with pure white, as it can give the model a

chalkv lbok.
If the drvbrushing at this point should have removed too

much of the pastel, just apply some more and repeat the drybrus-
hing in the affected areas. If you've never worked with pastel
chalk before, )'ou'11 be surprised when you discover how easy and
forgiving it is to u'ork with.

The picture belorv shows a finished Tamiya l/35
Schwimmwagen. u-hich I've lveathered using the above techni-
ques. If you u'ould like to see more pictures of the Schwimmwa-
gen or other of mr. models , and perhaps pick up a few more
tricks, then feel free to check out mv rveb-site athttp://v'rv'rw.geo-
cities.com/workop/

Å chieving a first class glossy surface on a model will involve some

[L difficulty, but these problems can be minimised by picking the
l" }correct paints and equipment and by using the right painting
technique. Nthough proper iechnique will help ävoid painting prob-
lems (such as orange peel or spilled paint) good painting skills and
equipm ent can not fully protect against dust and the other small pai"
ticles that surround us everywhere. These little impurities invariably
leave their marks orr a painted surface despite the best precautions.
Even when one's work arca is totally free of dust model paints often
contain small particles that may mar a finial finish. lf any of these

small particles stick to a critical spot (for instance in the middle of the
roof of a car model) they will spoil the model. As these impurities
cannot be totally avoided a painted surface should be polished after the
paint has dried to achieve the desired scale finish. At first thought this
may seem impossible but, in fact, but by polishing the surface small
errors can be remove d and a high quality finish produced. 0f course
different types of models require different finishes. Military vehicles,
for example, usuallv requite a dull matt finish while civilian cars
almost without exception require a faultless, mirror tinish. The
principles described here should be used in the proper manner to
achieve the appropriate finish for the type of model in question.

Ihe basic pilneiple

For decades paint on real cars have been polished in order to reach a

high quality finish. These same basic techniques can be used to pro-
duce a rntffor finish orr a plastic model. The process begins be using

i:l

31



ole mahdollinen 
Periaate

Kiillotus sarian kärttö ei ole mikaan uusi kek-
sintö . Maalipinnan kiillottamista on kziytetty
oikeiden auton maalipinnan parantamiseen jo
vuo si l«,mm eni e rr alan. Kiillotu s sarjan toimin-
taperraate 0n. että ensin suhteellisen karkealTa
hi o m ap ap e rilla. tai 0 ikeammin kankaalla, hi o -

taan pinnassa olevat virheet, kuten roskat ja
mahdo llinen appelsiinipi nta, tasaisiksi. Koska

tähän on pakko kaytaä melko karkeaa pape-
ria pinta mattaantuu ja siihen synt)l' mvös
naarmuja. Näiden poistamiseksi pintaa hio-
t^an (kiillotetaan) edelleen , kerta kerran ial-
keen hienoimmilla karkeuksilla, kunnes pinta
ensin muuttuu puolikiiltär,äksi ja lopulta tdysin
kiiltavaksi. Jos ei käWetd, hian karkeita otteita
on hionta mahdollista suorittaa niin, etta maa-

lipinta ei mene puhki. Lopullinen silaus pin-
nalle v oidaan antaa mekaanisen kiillottamisen
jzilkeen vahaamalla.

tdelly§kset

Jotta maalryirfiLa voisi kiillottaa ofi maaln tre-
tenkin oltava riittd,vdn kuiva, jotta se kestää
mekaanisen käsittelyn. Kiillottamisen voi peri-
aatteessa suorittaa hetr kun pinta on hionta-
kuiva, useimpien maalien kohdalla io noin
vuorokauden kuluttua maalaamisesta. Kiillot-
tamista ei kuitenkaan kannata alorttaa näin

nopeastr maalauksen jälkeen. Vaikka ptnta
perraattessa kestdd, kiillotuksen jo tässä vat-
heessa ovat monet maalfi vielä pinnan alta niin
p e hm ei td;, etta y aar a maahprn n an ri kki r e p eyty-

misestä on ilmeinen. Kafiannössä tämä näkyy
prntaan hiottaessa muodostuneina pieneinä
kraateretrra. Toinen teltjd, ioka tulee ottaa
huomioon on maaltn kutistuminen. Poislukien
kaks i ko mp o n en ttimaaht, j oiden'' kuivumin en "
johtuu kahden aineen välisestd kemiallisesta
reaktiosta, maalin kuivuminen perustuu liuot-
timen poishaihtumiseen. Niin katan kuin liu-
oitinta haihtuu pois maalryinta myös kutistuu.
Yaikka prnta olisi siis kertaalleen kiilloitettu
heti maalamiseen jälkeen, maaLin kutistumi-
nen aik aurrsaa, pinnan mattaantumi sen, j olloin
pinnasta l<ylla puuttuvat roskat, mttta se on
ep d'r eahsti s en kiilloton.

Us eimm at automallfi maalataan toi stais ek-
si emalim aaleilla. Emalil maahn kuivuminen
on suhteellisen hidas prosessi jakunnollista
1o pputulo sta hahtttaes s a ei kiillo ttamista kan-
nata alorttaa ennen kuin karkeasti noin kuu-
kauden kuluttua maalaamisesta. Vesiliukoi set
akrlylim aalit vaativat yleensä tataltn pidem-
män kuivumisajan ja niiden luonteeseen kuu-
luu usein myös se, että pinta idahieman elasti-
seksi. Tama vaikeuttaa sen mdd:rtttelemistä,
milloin kiillottamisen voi aloi ttaa. Kaytettaessä

oikeiden autoj efi maaleja ei kuivattamiseen
tarvrta yhta pitkaa aikaa kuin edella, mutta
kahta viikkoa voi pitaa niidenkin kohdalla

minimiaikana (koskee myös kaksikomponent-
timaaleja) . On huo mattava, ettd eri värisäW
sattavat myös vaatia kesken ddn eri pituisen
kuivattamisjan.

Mitä maaleja sitten voi kiillottaa? Kuten
edellä todettiin, eri maalit kä'yttäWät kiillo-
tuksen kannalta hteman eri tavoin,mutta peri-
aatteess a kaikl<ren maalien kiilottaminen on
mahdollista. Kokemus on kuitenkin osoittanut,
etta joidenkin väriszivyjen §seessä ollen pin-
nasta ei saada kiillo ttami syrityksi stä hu o ltmat-
ta tdysin ltiltävää. Tämä koskee lahinnd, metal-
lisavyia, koska metallihiukkase t tafitlvat
yleensä kiillotusvdlinees een ja iättävät prntaan
jaljen. Useimm at metallisävyt onkin siksi lakat-
tava ennen kiillottamista. Yleispzit evd'd, ohjetta
siitä mikä metallivfui vaatii lakauksen ei vali-
tettavasti voi antaa, yaarr asia otr attra kokeilta-
YA,

Yail*a kiillotus sarian käyttö ei juurikaan
aseta vaatimlksia käytetyll e maallle, on maah-
pinnan paksuus huomio ttava. Pinnan on tieten-
kin oltava niin paku, että se kestää kiillottami-
s en aik aafisaaman materiaaltn vähenemisen,
ilman ettd, pohi amaah tai muovi tulee esiin.
Tämä ei kuitenl<laan tarkoita missddn nimessä

sitä, etta malh oli si ennen kiillo ttam rsta maalat-
tava niin paksusti , ettd" detaljithäviävät Oleelli-
sempaa on maalausvaiheessa ottaa huomioon
se, että kiillotettaessa hiova vaikutus kohdistuu
kaikkein voimakkkarmpana koholla oleviin
alueisiin, kuten taitteisiin. Niinpä on jarkevaa

relativelv coarse sanding paper (or cloth) that
will smooth out afry Orange peel or other
painting defect. Unfortunately this phase of the
work leaves a matt surface and can also cause

scratches and other unwanted marks on the
finish. The initial glossy finish will have to be
restored by' polishing the surface with finer
and fine r grades of sanding paper . If this is
done carefullv the model's paint will not be
sanded through during the polishing process.

If this does occur there is little to do but
repaint and try polishin g again. like any other
technique, success uill come with practice. If
vou fail just try aga:rl until vou get it right and
\-ou can add this valuable technique to your
bag of tricks. When you have successfully
pohshed the paint the final step is to u,ax the
sur{ace for a finial finish.

lnitial requirements

Before polishing a surface it must be absolute-
ly dry', as a \\-et surface will not tolerate the
stresses of being polished. Wth most paints
the minimum time allou'able between painting
and the start of the polishing process is 24
hours. In practise it is advisable not to stafi
polishing too soon as the paint, even if dry on
the surface is still soft underneath. This soft
paint is easily torn off the surface bv abrasives
leaving small craters to the paint. Another
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factor that must be considered is shrinkage.
With the exception of trvo part paints (which
set through a chemical reaction), paint dries
when the solvent keeping the pigment liquid
eyaporutes from the paint. As long as there is
solvent left in the paint the paint keeps shrin-
king. If a surface is polished before the paint
on it is absolutely dry this dryng process will
result tn a lifeless (if smooth) matt surface.

Most car models are painted with enamel
colours that take a long time to dry. These
paints should be left to dry for at least a month
before polishing. Water based acrylic paints
require even longer time to dry and as a surfa-
ce coated with these paints remains elastic, it
is harder to determine rvhen they are ready to
be polished than with enamels. If epoxy or
genuine automotive paints that are used the
model should be allowed to dry for at least
trvo weeks before polishing. It should be
noted howeve r, that different colours of the
same t.vpe of paint might also have different
dning times.

What sort of paints can be polished? As

explained abor,e, different paints have different
characteristics but, in principle, all. paints can

be polished. In practice, ho\\,ever, some
paints will not give good results as others. For
example , many metal colours cannot be polis-
hed well because the small metallic particles
that give them their colour will stick to the

abrasives used in the polishing process. If this
occurs it will mar the tinial finish. Surfaces
painted with these colours should be varnis-
hed before they are polished. Unfortunately
there is no general rule that can tell which
metallic colours can and cannot be polished
directly -only practise will tell. If you are
unsure whether a type of paint can be polis-
hed, paint an old model from your scrapbox
and try polishing it before polishing a model
thatyou care about.

Even if one is using paints that polish well
one must also consider how thick the paint
coat should be. Polishing will thin the paint
on a model and so the paint coat should be

thick enough allow for this without letting the
primer or plastic show through. This does not
mean that a model should be painted so thick-
ly as to hide detail. It simply means that one

should rememb er that polishing hits the rur-
sed areas hardest and it may be a good rdea to
parnt these areas a, bit more tlict<ty than
recesse d arcas. Large flat areas like car roofs
and hoods should also be painted relatively
thickly as defects in these spots are easy to see

and these parts of the model will require more
polishing than less visible areas. Fortunately
there is usually very little detail in the areas
that need the thickest coats of paint.



maalatessa pvrki a saamaan natlle alueille hie-
man paksumpi pinta , vaiL<lalaadullisesti vähän

huonompikin, kuin syvennyksiin, joita on vai-
keampi huonon käsiksipäd'syn vuoki kiillotta-
ntalla parannella. Samaten kannattaa laaioilJe
tasaisille pinnoille pyrkiä saamaan melko
paku maalikerros, koska nailla aluilla olevat

virheet on helppo havaita ia, ne siis vaallat
mvös eniten kiillottamista. Onneksi näillä
alueilla on yleensä vain r,ähän detalj eia, iotka
voisivat p eittya maaltkerro ksen alle .

Uälineet

Markkinoilla on useita pienoismallien kiillot-
tamiseen tarkoitettuj a sarioja. Tatä kirjoit etta-

essa tunnetuimmat ovat Millenium (dia 23) ja
LMG, mutta muitakin tuotenimid on. Suomessa

kiillotus sarlo1a on harvemmin saatav ana
askarteluliikkeistä, jote n saria on trlattav-a

ulko mailta. ttiillotussarj at koo stuvat hi o ma-

kankais la, vaahtokumikappaleesta, j onka
ym p ä ri 1l e kankaat ki e d o taai, ki i 11 o tu s n e s t e e s -

td, 1a rtimeist elykankaasta. Yleensä hionnan
aloituskarkeus on 1 800. Y ertazmalla tatd kar -
ke u tt a t avalli si m mi n r autakau p a s t a s aatav aan

hienoimpaan karkeuteen 1000 saa kuvan siitä
kuinka hiova saria on. Muut karkeudet ovat

yleensä 2400, 3200, 3600,4000, 6000, 8000
ja 12000, valmistajasta riippuen. Sarioissa ole-

vat kiillotusnesteet ja flanellikankaat on tar-
koitettu pinnan viimeistelwn mekaanisen kiil-
lottamisen jzilkeen.

lfiillottaminen

Ennen kiillottamista on swtä miettiä millä kar-
keudella aloittaa. Perraate ofl, ettd mrta
parempi pinta, sitä vähemmän sita tarvitsee
parannella. Kiillottaminen on kuitenkin atna
aloitettavariittavallakarkeudella, jottapinnas-
ta saadaan potstettua kaikki virheellisyydet.

Jos aloittaa liian hienolla papenlla, ei hionta
riita kunnolla poistamaan virheitä, ja lopputu-
loksena on vain lruiltä'täa appelsiinipintaa ja
roskia. Noituskarkeus atheuttaa yleens a arna
virheiden poistumisen lisäksi mvös naarmuia.

Jokaisen hienomman karkeuden tarkoitus
onkin, kiillon paranlamisen lisäksi, poistaa
edellisellä karkeudella svntrrneet naarmtt,
joten koko kiillotusprosessi bn arrra käyävä
läpi valitusta aloituskarkeudesta hien ormpaan
karkeuteen asti. Väliin ei voi jäträä mitd'dnkar-
keutta, koska silloin edellisellä karkeudella
arkaansaadut naarmut eivät havia. Samoin
jokaisell a karkeudella on kiillottamisen oltava
riittinan tehokasta, niin ettd, edellisellä kerral-
la pintaan jddneet ja syntyneet naarmut todella
häviävät.

Kuvassa (dia 3) näkyy mallin pinta ennen
kiillottamista. Pinnassa on vain muutamia ros-
l<ta eika juurikaan appelsiinisuutta. Koska
pinta on io valmiiksi melko siled aloitlskar-
keudeksi valittiin 3600 , joka yleensä on aivan
liian hieno hieno ensimmäiseksi hiontakar-
keudeksi. Varovainen hionta 3600:lla paljasti
hsad, appelsiinisuutta (dia 5). Tässä vaiheessa

paljastuvat myös muut virheet, kuten maalin

kerziytyminen korin rakojen ympärille ia oves-

sa oleva selvä roska (dia 16). Nyt kun tilanne
on selvillä olisi penaatteesa vielä mahdollista
mennä taaksepdtn karkeampaafi hrontaan.
Koska siihen ei tässä kuitenkaan ole tarvetta
kiillotettava alue htotaan kokonaan mataksi
(dia7).Hionnassa on sntä atrra kä'yttää vain
yhdensuuntaisia liikkeitä,koska pyörivät liik-
keet arhetttavat syid, flLatm:uja, iorta voi olla
varkea myöhemmin poistaa. 0n myös syytä

korostaa, että pinta on aina htottava aloitus-
karkeudella tziysin mataksi, niin että siihen ei

iad ttmmuudeltaan erilaisia , eikd, varsinkaan
kiiltäviä alurta, joihin kiillotuskangas ei ole
koskettanut. Huonosti hiotut alueet tulevat
myöhemmissä vaiheissa esiin appelsiinipinta-
fiala koko wall}ia on aloitettva alusta -edellyt-

taen, etta jaljellä olevan maalipinnan paksuus
antaa siihen mahdollisuuden. Hieman toisin
ku i n saattarsi äkki s e lt ään ai atell a p u h ki kiill o t -

tamisen yaara on oike astaan pienimmillaan
silloin, kun aloittaa fiittdtvan karkealla ia
tehokkaalla hio nnalTa, jolloin koko prosessia
ei tarvttse toistaa. Turhan työn vilttamrseksi ei
myöskziän koko auton koria kannata kerrulla
hioa mataks i vaan kiillottaminen kannattaa
tehddt pienemmissä osissa, esim. ensin taka-
luukku, sitten toinen ja tornen lrylki,konepelti
ja lopuksi katto. lisäks r kannattaa yleensä
aloittaa alueesta, joka vailttttaa kaiL<kein vai-
keimmalta, ts. jossa on joko eniten virheitd tai
vatkeita muotoja. Jos td'md,n alueen kiillotus
epäonnistuu ia mallin joutuu maalaamaan
uudelleen ei muiden alueiden kanssa tarvitse

Iquipment

There are several
polishing kits available
on the market. The
best knou,n of these is
Millennium (ftame 23)
and tMG. There are,
however, other brands available as well. In
Finland these kits are not usu ally available
hobby shops and have to be ordered from
abroad. Polishing kits generallv contain polis-
hing cloth (several grades), a piece of rubber
foam to wrap the polishing cloth on, polishing
fluid and a finishing cloth. Usuallv the lou,est
grade of abrasive in the kit is 1800 grit follo-
rved bv 2400 , 3200, 3600,4000, 5000, 8000
and 12000 grits (depending on the kit). In
order to understand how fine these grits are

you can visit \-our local hardware store where
the finest grade of u.et and dry p^per available
is usually 1000 grit. In addition to sandpaper,
the kit will include polishing fluids and flannel
cloth which are meant for putting a final finish
on the painted surface.

Polishing

Before one starts to polish one

should consider which grade
of cloth is approp rrate. In
general, the better the initial
surface the finer the abrasive
required. However, one
should always begin with a grade coarse
enough to really remove all of the defects from
the painted surface. If you start with too fine a
grade of sandpaper the result may be neatly
polished Orange peel! This initial sanding will
not only remove unwelcome particles from the
surface but will also result tn a dull finish that
must be repaired by using subsequently finer
grades of sand paper. One should alwavs go

through the u'hole process, working from a

coarse grade of abrasit'e grade to a finer one,

to the finest grade available in order to gua-

runtee a good result. If one skips steps than
some scratches will remain in the finish. Like-
wise it is impofiant to do a thorough job with
each step so that the damage done by the pre-
vious step really disappears.

Frame 3 shows a surface just prior to
polishing. There are some minor particles on

the surface but practically no orange
peel. 3600 grit was thus selected as the
starting point for the polishing process
even though in most cases it would have

been far too fine a grade to start with.
In Fram e 5 it can be seen that a gentle

polishing has revealed more orafige
peel. Other defects that have also been

revealed are how the paint has gathered
around the recesses and the presence of a

particle in the middle of the door (Frame 16).
Although at this point it would be possible to
use a coarser paper in this case it is not
necessary. The whole model can be treated
with the 3600 grit cloth successfully as frame
7 illustrates.

Regardless of grit, polishing should always

be done with parallel motions , as a circular
motion will produce deep scratches that arc
difficult to remove. It is important that the
whole surface of the model be thoroughly
treatedwith the initial grad of abrasive. If this
is not done the unpolished (or poorly polis-
hed) areas will develop orange peel in the
later stages of polishing. Should this occur
the polishing process would have to be started
all over again -given, of course, that the nai!,



tehdä ttrhaa työtä.
Kun koko kiillotettava alue on saalnt

mataksi se käsit ellddn kaikilla seuraavilla kar-
keuksilla riittd:vän tehokkaasti, niin että pin-
nasta saadaan pois edellisellä kerralTa iddneet
traarmtrt (dia 1 1) . Irrarkeuden 4000 kohdalla
pinta alkaa io olla kiiltävähkö , mttta siinä
näkw vleensä r.ielä myös virheelislyksiä ia
kiiilbftäminen kannataa suorittaa ainakin kar-
keuteen 8000 asti. Tässä vaiheessa voi kokeil-
la mitä sarlan mukana tulevalla kiillotusnes-
teellä kiillottaminen antaa lopputulokseksi
(dia 13).Jos lopputulos Wdyfiää voi kiillotta-
misen lopettaa. Useimmiten neste kuitenkin
pal)astaa ptfinassa vielä olet'ia rraarmluia ia
kiillottamisessa on mentdvd, taaksepäin niin
pitkzille kuin itse arvioi olevan tawetta, yleensd,

ainaltn kahte en e d elli s e en karkeuteen. Onni s -

tuneen kiillottamisen jälkeen pinnassa ei ole
enaa siinä alussa näla nl'ttd, appelsiinisuutta tai
roskia (dia 20, 2L) .

Kuva (dia 2l) paljastaa, mrta puhkikiillot-
taminen tarkoittaa Kyljen keskellä sekä taka-
sivuikkuna- auko ssa näkyv di vaaleammat alu-
eet eivät ,ohdu pinnan kiiltamisestä yaarr siitä,
etta valkoinen muovi on liian kiillottamisen
ansiosta tullut esiin. Puhkikiillottamista on tie-
tenkin atnavarottava, mttta liian varovainen ei

turhaan kannata olla. Kuten valmiin mallin
kuva (diat 5 ja 6)

p aliastaa, puhkikiilloitetut alu e et ( kr o mili s -

tat)eivdt tässä tapauksessa jaa paljaiksi. Kiil-
lottaminen käy myös nopeammin kun ei tur-
haan tarvitse Yaroa.

Joidenkin kiillotussarjojen mukana tulee
j a eriks e enkin on saatav afia pten oi smallivaho -

ja ia hamahakinseittipinnan ia pyörteiden
poistajia (dia 17). Nziiden kemikaahen tal.-

koituksena on vahentaa pintaarr anra iääviä
hi e n o n h ienoi a hiu snaa r mt$a, i otka ov at h zii rit -

seviä lähinnä turnmilla pinnoilla. Nesteitä ja
vahoi a kayettäessä on syytä olla yaroyarnen

siksi, ettd, ne yleensä sisziltdvät orgaanisia liu-
ottimia, jotka saattavat reagoi da maalin kanssa
joko liuottaen maalin taydellisesti tai ainaltn
mattaavat ptnnan. Oikeiden autoj efi maaleja
katfiettaessä ei tasta vleensä ole vaaraa, mltta
vesiliukoiset akrwlim mlt ovat ertttain arkoia.
Ainakin Tamiya valmistaa omill e maa\eilleen
erityisesti suunniteltua kiillotu stahnaa ja
vahaa, jotka eivd:t reagoi maahn kanssa. Pin-
nan viimeistely kemikaakeilla jaltai vahalla
kuitenkin antaa yleensä viimeistellyn loppusi-
lauksen.

Raioitukset

Kiillotus sarjan avulla maalipinnasta on mah-
dollista poistaa roskia ja myös jossain mdarin

appelsiinrpintaa sekä muitakin pinnan epdta-

s aisuudesta aiheutuvi a virheitd'. Kohtuuttomia
ei kiillo tuks elta pida kuitenk aan v aatia. Sivelti -

mellä arkaansaadut maahpinnan epatasarsuu-

det tai massiiviset valumat ja suuret maalipin-
rrafl paksuus ero j en aihe uttamat värisdvyerot
ovat asiotta, ioita ei kiilloitussarjan avulla voi
poistaa. Sama koskee metallisävyiä ia lal<kaa
kåyettaessä pinnan alta läpinal<yvia roslta ia
ep d;tasarsuuksi a ; ko s ka virh e et eiv dt ole maalin
pinnassa ei niitä voi myöskäan prntaa kiillotta-
malTapoistaa.Toisaaltaemahmaaleiakaytetta-
essä ovat useimm at metallisävyt sellaisia , joita
ei voi larnkaan koillottaa.

Muutamista rajoituksistaan huolimatta
kiillotussarj an kaytaminen atttaa saamaafr
entistä paremman maahpinnan ja sarian kayt-
tö siis parharmmtllaan tasoittaa mallareiden
välisiä eroja, kun kail<iLa on mahdollisuus
yhta hyaan maalipintaan. Kun maalauksen
epäonnistumisen riski alenee, otr mallin
rukentamisen muihin osa-alueisiin mahdollis-
ta panostaa enemmdn , ia parhaimmill aan lop-
putuloksena on entista parempia malleja muu-
tenkin kuin vain maalryinnan osalta.

ning but with model acrylics ttr par-
ticular there is considerable danger
of problems and it is best to be

careful. Fortunately Tamiya sells
wax and polishing paste that are
specially designed to be used with
Tamiya Acrylic paints. Using these

will gre atly reduce the danger of ruining your
finish. Despite of the hazards involved in
finishing with wax and chemical finishes they
do give the best finish to a model when used

successfully.

limitations

Polishing allows the removal of small particles
and to some extent orange peel and other
defects from a paint finish. One should not,
however, expect miracles. Brush marks, mas-

sive spill marks and variatrons in colour cal-
sed by afl uneven coat of paint cannot be

cured by polishing. The same applies to metal
colours and varnished surfaces as pigment
can only be removed if it is on the surface of
the model (not if it is sealed by another coat).
Many metallic enamel colours cannot be
polished at all, Despite these limitations
polishing helps the modeller to achieye a bet-
ter quality finish and thus improve the quality

of their work. As the use of polishing tequeni-
ques raises the quality of a model's tinish it
can be hoped that modellers will put more
effort into other aspects of model buildin g and
lift the hobby to new heights!

coat is still thick
enough! Against
common sense the
likelihood of san-
ding through the
paint coat is smallest
when the polishing
is started with a

coarse cloth. This is
because the subse-
quent rounds rvith tiner grades can be done
gently when the initial polishing has akeady
removed most of the defects. It is also good
practise to polish the model in several phases
(e.g. rcLt first, then the sides one after anot-
her followed by the hood and finally the roof
of the car). Polishing should be started on the
most difficult part of the model because if
something goes wrong and the paint job has to
be ffred one has not abeady wasted effort on
the easier parts.

0nce the whole surface of the model has

been sanded rvith coarser paper the process is

repeated u-ith progressively finer grits. Each

stage in the polishing process removes the
scratches from previous stage (frame 11). By

the time one is using 4000 grit the surface is

beginning to have some shine in it (although

some minor defects are still visible). Continue
polishing until at least 8000 grit, u,hen this
grade is reached one can give the polishing
fluid a try (frame L3). If the result is satis-

factory polishing can be discontinued here.
However, in most cases the fluid reveals some
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remaining scratches and one has to go back
some steps, usually two grades in order to
remove them. When the polishing is success-

ful the surface will not hav e any defects or
orange peel left (frame 20,21) .

Picture (frame 2I) shows what sanding
through looks like. The light spot on the sides

and in the rear side window opening are not
reflected light but places where too much san-

ding has revealed the white plastic. While
excessive sanding should be avoided it is also

a bad idea to be overly careful. As the photo
from the finished model reveals (frame 5 and
6) the light areas where the plastic shows
through will not be visible in the finished pro-
duct and can be ignored.

Some polishing sets contain wax and spi-
der u'eb- and rvhirhvind effect removers
(frame 17) rvhich can be bought separately as

well. These products are intended to till in
fine scratches left from the polishing process.
Such scratches are often visible after polishing
is complete (particularly on dark surfaces) .

Be careful when using these products because

they contain organic solvents that can either
dissolve a model's paint or react with that
paint to turn the carefully polished surface
from gloss to matt. If you have used real car
paint there is usuallv no danger of this happe-
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Taman artikkelin tarkoituksen a afi esitellä Suomessa käytössä ollei-
den p a n s s a rivan nui efi rnaalau sta ki ri oi tt a lilla kdrytettdvi s s ä olevan
parhaimman ja tarfumman lähdeaineiston pohialta sillä tarkkuudel-
la, kuin se pienoismallien rakentamisen kannalta on tarkoituksen-
mukaista. Perustutkimusta varten tehdr,t ia tdssa artikkelissa maini-
tut r,ertailut an arLina'pyritfy suorittamaafi mahdollisimman oikein.
Tama tarkoittaa ffrm.-riittävitn suurien ndltteiden (ei maalin muru-
sia), päivettymättömien, kuivien ia puhtaiden näytteiden (§uojassa

olleet kohteet oikeassa tlkissä, psv:ssa tms.), suoraan maalipurkista
maalattuien näytteiden tai maaltkartt*ndytteiden käyttöä. Vertailu on
tehty kirkkaassa luonnonvalossa (auringsssa) oikeasta suunn asta
(valo 45 asteen kulmassa malliin nähden ia tarkastelu kohtisu oruatr
pintaa vastaan) harmaakehystä kdytd,en sekä useamman (yleensä

ainakin kahden) silmäpanfi avulla.

Väreinä terve ihmissilma havaitsee kohteesta heiiastuva* ndkyvd'n
valon aallonpifuusalueen 380-780 trffi, jossa varrlt siiaitsevat iäries-
tyksessä violetti {350-440 nm), sininen (44A-485 nm), sinivihreä
(+SS-;05 nm), vihreä $a5-560 nm), kellanvihreä (560-568 nm),
keltainen (568-580 nm), oranssi (ls0-600 nm) ia punainen (500-

780 nm). Eri kohteet ia pinnat heijast utat valoa err tavalla ja silmrillä
havaittu vafi kuvastaa eniten heijastunutta aallonpituutta. Heiiastu-
neessa valossa on kuitenkin atna mvös muita aaflänpituuksia mutta
vähäisemmässä mddrin.

Värien aallonpituusalueet sekä keino- ja luonnonvalon ominar-
suudet j ohtavat siihe,n, ettd vertailui en yhteismitallisuuden saamisek-
si on aina kayettwrä siafffia valolähdetfå" Iuonilonvålo, iota sitäkin
on erilaisia laieia worokaudenaiasta ia pilvisyydestä riippuen, sisäl-
tid,muita savyia enemmdn sinisiä sävyjä. Niitä keinovalo sisältädvaan
v dhdn j a se n si s ältzim dt aalTanpituudet lisädnfiät'tasaisesti mentäes-
sä kohti punaista, iota taas luonnonvalossa on viihiten. Yhtymäkohta
näden vålojen sisältdmien aallonpituuksien käyrillä on vihreällä, alu-
eefu,,fioin 550 nm:n kohdalla, jossa sekä luonnonvalon että hehku-

The purpose of this article is to present the paindrt t.n.*.s of
Finnish AFV's. This article is based on the most accurate reference
rnatertal that oui uimiare. ario trt ur *ur'[.pi in minA fu the
accuracy level needed when painting scale *ädeis.When exami-
ning the reference material for this article, large enough painted
samples were used in order to have accur ate data. wot small paint
chips'th'at is. The, painted samptd§ffire also d*, ,u,nfaded, ä.ndE

cleän. The painted §amples tr.rö for example takän from hidden
places in AFV's that were not effected by the forces of nature or
ur*. There were qlto paint samples ut9t"uiy6;ä ;.rä#;;;*t
iars.InadditionofficialsampIepaintchips*eieused.

The comparison of paints was done in natural sun§hine. The
light came from a correct 45' angle, the obiect: was kept vertiCal
and the line of sight was horizontal. Also there was always at least
fwo pe,0@ mäking ffi's$tings.

f0reworil

GoIöt.Gh §

vm' ;ilt'#ä iärä*, rhe rrrno*i'$ä*.ä'äiääiilä

iLä t§ ä*i;igi;ii:rfe r*steuffi'äoifi+#ffisaj 
,

Federat'§taadaid,Iq,ib''ilftderal stand 'eöh.'i§'tuffi8g) ., .,. . 
ii

BritishStandard38lC:1964:.ColorsForSpeci[icPurposeS,
RAt- Deutsches Institut ftir Giitesicherung und Kennzeichnung:
RAI,N7 ili:,,.f,fq,r1,l:r;;, .1r.r,1:r rii:jjtirrr,.i' lilr,.iii:

nAl- Oäutsihes,, In i'ffir Gtiresicherun$r'U

Andreas 'f;or p &'phäil x{ mwän'Siäfi "fä i"i
l ,valcn sisältö on sama. Tällöin kohtee-
seen osuva valo oil samanlainen eikä
aiheuta virhettä tarkasteluun. Paitsi valo,
myös,pinnan sileys, matenaah ja kiilto vai-
kuttavat siitä saatavaan vaikutelmaan.

Jokainen väri on ilmoi-
tettavissa

Fed.',rS . I95; B;§r58I jä RAL-K7 arc if i'ääth
. t::: :.::.::..: . :.::: :.:t.:...:1.::.t:

e,oiu-fiffi



kolmen suureen: värisdn, eli kulööri (hue) , varrntiheys eli §lläisyys
(chrom a) ja vaaleus (tightness), avulla. Y arisävy ia l<yll^isyys yhdes-

sä muodostavat ominaisuuden nimeltä l«omaattisuus. Nämä ominai-
suudet vordaan ilmaista kansainvdlisen standardin mukaisessa C.I.E.

-kromaattisuus dragramman koordin aattien avulla, jolloin kukin varr
tulee vksikäsitteis est i mddrttellyksi.

UIiRIIMRIAI

\iäri en vertailu s s a on l«joittaiilla ollut kävtö s s ä s eura avat kartat:
Federal Standar d 595a: "Federal Standard Colors" ( 1984)
Federal Standard 595b: "Federal Standard Colors" (1989)
British Standard 381C : 1964: "Colours For Specific Purposes"
RA[-Deutsches Institut fiir Gtitesicherung und Kennzeichnung: RAI-
K7

RA[-Deutsches Institut fiir Giitesicherung
Design System - Der R\l Farbtinder

und Kennzeichnung: RA[-

Andreas Kornerup &Johan Henrik Wanscher: "Yarien kirja"
Andreas Kornerup & Johan Henrik Vanscher: "Farver i
0e74)

(1967)
fatver"

Fed. Std. 595, B.S. 381 ia RAL-K7 ovat julkaisijava\tioissa (USA, Iso-
Britannia ia Saksa) käytössä olevien standardldrien luetteloja eivdt-
kä koko spektriä kattavra, kaikki vdrit sisältzivia vd'rikarttoia, Näin
ollen on niiden kohdalla usein tullut esille se, ettei tutkittavaa ndytet-
ta vastaayaa vfuid,löydy standardista. Tastdt johtuen on alla olevassa

taulukossa szlvyd ktvaavia huomautuksia. RAL:in värien kohdalla
sekaannusta ja ongelmia tuottaa lisäksi se, että vdtrejd on poistett\ ia
lisätty sekä niiden nimiä ja numercrtavaihdettu sodan jälkeen.

Värien hriana ja myös nimellä Methuen Colour Book tunnettu
ltrja, jota on painettu eri kielillä ja err kustantajien toimesta, orl
pertaatteessa täydellinen värikafita, jossa on 30 atkeamalla kullakin
48 muunnosta kustakin perusvdrrstd,, Kirjan ongelmana on kuitenkin
s€, että se on painettu viltkartta ja ndin ollen värien toisto ei ole

absoluuttinen . Tdmd, on todettavissa mm. kirjoittajien kahta \<riaa
vertaile malla, Alla mainittuihin "Värien l<rcjan" koodeihin voi hottaa
rcO % vain, jos omi staa saman ltrjan kuin Fi 5 I Z:lla (ioka on tietys-
ti mahdotonta). Ne esitetään tässä yhteydessä kuitenkin suuntaa
antavana tunnuksena värille. Värien kirjan koodi on muotoa "4C5",
jossa ensimmäinen numero ilmaisee sivun (värisävyn), kiri ainvilrn-
tiheyden eli §Iläisyyden ja viimeinen numero vaaleuden. Näyteruu-
tujen väleihin jadvat vd:rrt ilmaistaan ilmoittamalla molemmat ao,
tunnukset, esimerkiksi 4C-D5 tai 584-5,

P ar h ai m m an j a kattavi m m an yl e i svär tkar tan saa v aatimatto malla
660 mk hinnalla tilaamalla esimerkiksi SFS:nkailta ru Design Sys-

tem -nimisen 1688 vdrid' sisziltävän, laaiuudeltaan Värien kirj aayas-
taavanvilikafian. RDS:stä on olemassa en muotoisia (kansio, viuh-
ka, irtokortit) esitystapoia, ioista Farbfinder on vertailukäyttöön ia
matkalle mukaan ottamisen kannalta sopivin, jykevä viuhka, jossa

kullakin lehdellä on kahdessa rivissä yhteensä 20 vilindtytettd,". Sen

värin "nimi" ilmaistaan kolmen luvun sarj ana, esim "RDS 180 50
40", joka tarkoittaa voimakasta (§lläisyys 40 %) keskivaaleaa (vaa-

leus 50 %) vihreää (särry nro 180).
lopuksi on muistutettava, ettd" absoluuttista totuutta ei viliasiois-

sa ole koskaan, koska vertailut ilman tarkoitustavafien tehtyjd ana-
lysaattoreita ovat aina vain suuntaa antavia ja toisaalta maalierien,
maalaulsen suoritustavan, pohj amailin, pinnan kulumisen, pesemi-

sen, pintn'misen, likaantumisen, pävetfymisen yms johdosta oikei-
den maalattujen kappaleiden välillä on aina ero j a. Asiaa voi miettiä
samalla, kun katsoo oheista otsikkokuvaa Enson paruatista kesä-
kuulta 1944, jossa voidaan havaita selkeästi eri tummuutta olevia
vaunuja.

Värien viralliset nimet on kirjoitettu lainausmerkkeihin ja niiden
viralliset alkuperdiset tunnistetiedot (numer ot ja standardit) nimen
jälkeen pilkuilla muusta erotettuna. Muut kuin kirjoittajien tekemät
havainn ot ja vertailut maaleista on kirjattu oheiseen tekstiin haka-

sulkeisiin.

lfillsAlllsuusruilru[$til uÄRlr

Su o malai sis sa p ans sarivaunui ss a ei ollu t maalattu j a kan s allisuu stun -

nuksia ennen talvisotaa. Talvisodan ukana otettiin käyttöön valko-
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sini-valkoinen raidoitus tornin ympärille, mutt a tamdln kansallisuus-
tunnuksen kziyttö paattyi pian sodan jälkeen kesällä 1940,l{aytetysta
sinisesta varrstd' ei ole olemassa luotettavaa ndytetta, mttta sen voi-
daan olettaa olleen vastaavan sinisen kuin ilmavoimienkin tunnuk-
sissa [K. Stenman: FS 2 5123).

Uusi kansallisuustunnus, mustavalkoinen hakaristi, otettiin kay-
töön panssarivaunuissa j a -autoissa 21.6,194L. Panssarivaunuissa
käyttöön otettu lyhytsakarainen hakaristi oli ohjeen mukaisesti 325
mm korkea ja sitnd oli valkoinen varjostus alaoikealla, Käs§ä nou-
datettiin lievalla taiteilij an vapaudella ja varsrnkin syksyllä L94I
esiintyi useissa vaunuis sa hakaristejd, vddrdnkokoisin a, prtl<rn saka-
ro in, sini s ellä maalatttnra ) j o s ku s i op a p eilikuv anal<rn. As emas o dan
atkana hakaristin koko ia muoto vakiintui pääosin käskyn mukai-
seksi. Kesän 1944 taisteluj en aikaan maalattirn vallattuihin sotasaa-

lisvaunuihin huomat tavan isokokoiset tunnukset omien j a vihollisten
erottamiseksi.

Hakaristitunnuksen kziyttö loppui sodan paatyttya ia uusi kansal-
li suu stunnu s, valko - sini -vaiko inen^ ko kar di riafirilttnn' 7,6, 19 45 otet-
tavaksi käyttöön 1.8.1945 alkaen. Tdmd kokarditunnus on käytössä
edelleen. Vuonna 1945 mdtudttiin panssariautoihin ja kevyisiin
panssarivaunuihin halkaisij altaan 240 mm kokardit ia keskiras-
kaisiin panssarivaunuihin halkaisijaltaan 300 mm kokardit. Vuodes-
ta 1959 lähtien oli uusissa vaunuissa käytössä vain 240 mm suurui-
nen kokardi, mutta entiset 300 mm tunnukset säilyivd,t vanhoissa
vaunuissa niiden poistoon saakka.

Vuodelta 1964 on aikaisin löyd etty tarkka vdrrmddrritys kokardin
siniselle, Miran oL 247, joka vertailtu na vdrtkarttoihin antaa tulokset
22C-D8, FS 15092 ja RDS 250 40 40, 1980-luvun puolivälissä käyt-
töön tulleiss a 240 mm tarroiss a oli hieman erilainen sdvy: RDS

240/250 40 40, ioka on lähirnd"2188, mutta hiukan tätä tummempi
(sinisempi) ja jolle ei ole sopivaa FS-koodia (FS 15180 pitäisi olla
tummempi).

Maaliskuun I 3, paivand' 1992 annetulla maarayksellä kokardien
kokoa pienennettiin havaittavuuden vaikeuttamiseksi ja uudeksi
vakiohalkaisijaksi mddrdfitiin 150 mm. Muutokset käytössä oleviin
panssariajoneuvoihin mddrittiin tehtäväksi vuoden 1992 loppuun
mennessä. 150 mm kokarditarroissa oleva sininen vdrr on hieman
entistä vaaleampr: 2t88, FS 35180 (ei kiiltävä sävy FS 15180) tai
RD S 2 5 0 45 40, vaikkak aan v drrn v aa\entamist a ei kd'sketfy.

RTKISITRIIU]IIIUKSITil Ufi RII

Puolustusvoimien panssarivaunuissa otettiin käyttöön rekisteritun-
nukset ennen talvisotaa Vickers-hankin nan myötä. Virallisissa
asiapapereissa rekisteritunnus merkittiin kirjaimen R ja väliviivan
kanssa (esim R-906), mutta vaunuihtn maalattitnvain pelkkä nume-
ro, joss a saattoi olla yhdestä nelj'åd'n numero a ia joka maalattiin 100

mm korkeilla merkeillä valkoisella. Iariestelmä oli käytössä Ps-

reki steritunnuks en käyttö ö notto on saakk a, mutta viimeis et R-nume-
rolla varustetut vaunun saivat uuden rekisteritunnuksen vasta vuon-
na 1945 sodan pdtdttyttydt, kun ne peruskorj attiin ruuhanaikaista
varastoi ntia ja/ tai koulutuskäyttö ä varten .

KesäIlä 1943 otettiin käyttöön uusi Ps-rekisteritunnusjärjestel-
mä. Uusi tunnus koostui panssarivaunua tai -autoatarkoittavasta kir-
jainlyhenteestä Ps., 1..,3-numeroisesta mallikohtaisesta numerosta,
vdliviivasta ia yksilönumerosta (esim. Ps. L64-13). Tunnus maalattitn
sodan aikana ja vieldt sen jälkeenkin yleensä Ps-kirjaimien jäliessä

olevan pisteen kanssa valkoisella. Neuvostoliitosta ostetun kaluston
myötä yuodesta 1959 lähtien jätettiin piste maalaamatta, Panssari-
aj oneuvojen rekisteritunnukset maalataan yhä edelleen kiiltävällä
valkoisella 100 mm korkeilla merkeillä vaunun etuosaania taakse.

Sodan jälkeen una 19S0-luvulle autoissa ja mm. AT-S- ja ATS-59
-vetäjiss a kayetty vanh a harmaankeltainen maalattu rekisterikilpi
SA-kirjaimin ja numerolla oli lähinnä värisävyä 4C4 (ei sopivaa FS-

numeroa) ollen kuitenkin aavistuksen tummempi ja RDS 085 70
30:aa,

Y1TISTA ]IAAMIOTAAIAU I§TSIA

Panssarivaunujen - ia samoin myös muiden sotavarusteiden - naa-
miomaalauksen tarkoituksena on paitsi toimia teräksen, alumiinin
ja muiden rakenneaineiden korroosiosuojana myös vaikeuttaa ndi-



den esineiden havaitsemista. Menneinä aikoina kvse oli vain paivdn'
valossa silmin tapahtuneesta tähystämisestä, mutta n,v-§isen teknolo-
gian ukana naamio maalauksella sekä muilla maastouttamis- ia hav
veteknisillä keinoilla pyritadn suoj aama n panssariajoneuvot koko
sähkömagneettisen spektrin alueella. Erityistä huomioita kiinnite-
tddn m aali en infrapunahei j astu ks e en )a tutkasäteiden ab s o rbti o - omi -

naisuuksiin sekä kohteesta lähtevän lämpösäteilyn minimoimiseen.
\v§isissä maaleissa on mvös niiden olosuhdekestoa ja muita omi-
naisuuksia (värisävyjen pvs\\\nrs (haalentumisenesto), värien kiinni-
pysyvyys, maalattavuus, myrkyttömyys) parannettu merkittävästi.
Tästä johtuen naamiomaalaukseen käyettyj en maalien merkitys on
huomattavasti laajempi kuin se, mitä paljaalla silmällä on nähtävissä.

Naamio maalauksen ny§per iaatteita ovat kuvioinnin sovittami-
nen välineen kokoon, luonteenomaisten piirteiden rikkominen
kuvioinnin avulla, kohteen tummien alueiden ia varjokohtien sovitta-
minen tummiin värikenttiin ja kuvioiden jatkumien yli kulmien ja

nurkkien, Naamiomaalaus muodostaa maastouttamisen perustason,
johon lisätään naamioverkkoj a ja -peitteitä sekä luonnonmateriaalta
(pieniä puita, puunoksia yms) aina, kun se vain on mahdollista.

Kau s ivai h t elu t t o t eu t e t aan talvi s i n li s ä ttäv ällä valko i s e ll a talvi rraa-

miomaalilla, jolla peitetään osa vaunun pinnoista. Wdissä valtioissa
kausivaihtelut toteutetaan mvös ns. syys- ja kevatlisäväreillä.

SUOilfl,[IStSSA PA]NSSARIIOIUSIOSSA XAYTNYI ]IAAH I ll TAA1II

Ranskasta saapunut Renault F.T. Mod6le l9l7 -kalusto oli naa-
miomaalattu ranskalaisin värein, jotka olivat vaalea hiekanruskea,
keskiruskea ja vihreä sekä erdissä vaunuissa myös musta. Tamdnaa-
miomaalaus säilyi vaunuissa koko niiden palvelusajan. Muutama
vaunu oli maalattu palvelusaikansa myöhemmässä vaiheessa yksivä-
risen vihreäksi. Väreistä ei ole löydetty tarkkoja tietoja ulkomaisissa-
kaan alan julkaisuissa. Voisiko joku lukijoista auttaa?

Englannista 1930-luvulla tulleen kaluston väristä ei myöskään
ole varmuutta. Tuolloinen brittiläinen standardiväri on ollut "middle
bronze green", No 23f.,5, 381:1930, mutta sen käytöstä meille toi-
mitettuihin vaunuihin ei ole tietoa. Vickers- ja Vickers-Carden-Lloyd
-vaunujen tilauksien teknisessä erittelyssä ei ole määritelty maalia,
Värin vastaavuudet ovat RDS 110 30 Z0 ja fS 34095 (pitäisi olla hie-
man tummempi).

Tarkkaa alkamis aikaa värin "kenttäharmaa", TY80001, käytölle
ei ole toistaiseksi selvinnyt. Se lienee tapahtunut 1930-luvulla tai vii-
m ei s tään talvi s o dan aikana. Väri stä o n s äilynyt v drikarttandtlttteitdt,
jonka perusteella sille on saatu taulukossa näkyvdvertailutulos. Väri
on tumma ruskeanvih rea ia hyvin lähellä englantilaista vd:rid, "very
dark drab" ja Saksassa vuosina 1922-1937 käytössä ollutta kenttä-
harmaata "Feldgrau" (vuodesta 1939 numerolla RAI 6OO5 ja vuo-
desta 1962 nimellä "grauoliv"). Tällä värillä oli - ainakin ohjeiden
mukaan - maalattu siis kaikki Suomessa (uudelleen) maalatut pans-

sarivaunut talvisodan ukana ia iatkosodan alussa. Hyväkuntoisena ja
ilman peruskorjausta käyttöön otettu venäläinen sotasaaliskalusto
lienee säilyttänyl" ainal<tn j oissakin tapauksissa sikäläisen "vih reän",
480 tai 3K, värin. Tälle värille ei ole toistaiseksi saatu autenttista,
r,irallist a ndttltettä tai vilikarttakoodia.

Vuonna 1942 maahan saapunut landsverk Anti II -kalusto oli
maalattu ruotsalaisin naamiovärein " kellanruskealla", " harmaanvih -

reällä" ja "harmaanruske alla" Ruotsissa käytössä olleen kuviointi-
fw,lin mukaisesti. Näille ruotsalaisille väreille on saatu erilaisia mdd,-

ritehiä mm. IPMS-Sweden Scalassa nro 3-4/1980 ja ruots alaisilta
asiantuntijoilta, Virallista tarl<kaa lahdettä ei ole käytössä ja toistai-
seksi 0n päädlttv seuraayaafi tulkintaan: "kellanruskea" = 5D4,
"harmaanr,ihreä" = lE4, "hutmaanvihreä" = 5E-F3, Millekdd,nvdrril-
le ei ole suoraa FS-r'astinetta.

Suomalainen "harmaata", N:o 1, "sammaleenvihreää", N:o 2 ia
"hiekanruskeaa", \:o 3, sisältänyt kolmivärinen naamiomaalaus
otettiin käyttöcin muissa taisteluvälineissä 23,9,1941 annetulla käs-
lryllä j a p an s s arivau nui s s a hu hti kuu s s a 19 43 talvinaamiomaalau ks en
poiston yhteydessä. Maalaus koostui epdrsd'dnnöllisistd eri värisistä
juovista, jotka kiemurtelivat vksilöllisesti jokaisessa vaunussa.
Ohjeen mukaan vdrirajojen tuli olla selvät, Hiekanruskeidenia sam-

maleenvihreiden juovien tuli olla yhtä leveitä, kun taas harmaiden
juovien tuli olla leveydeltaan 25,,.50 % edellisistä. Hiekanruskea ia
vihreä vd:rt olivat tummuudeltaan hyvin lähellä toisiaan ja niiden

(USA, UK and Germany) as standard colors and do noticontäin all:
the colors of the spe itra., Taten this in accouni it has frequently
occurred that a certain color sample is not found iin a particu[ar
standard. Because of this there arc observationS'concernin§ the

When talking about the RAI standard cotors there is a ieitain:
amount of diffiöulty and confusion, becauie: somä colori have'
been deleted oi aOtied. Also some nämei iia numbersrhäve bäeni,

There is a book known with an unofficial name ]The'book of
colours'. It is rli6'

; been published in iereiA languages änO by SeveraL'Thd book has

publishers. A perfeit color chart ii founO In'tlie book,'30 ope-
hingr *itr, 4s ,uriutions of nasic iolois in äacr, one, Thr; piobtt*
with' ffi $'o'0k'is':,:that,, the book is. p @d and fu 

, 
co*l=o*ri;ffi thffi

not absolutely perfect. This can be noticed when examinins mo
ditr'ä; ;;plä': *y'';), ;il ;i;;"fi;i i, tt ä' nilti,,,läffiii'- :.

ned as a, reference in this aiticle. The Code used in "The' book .of

colours' i.e. '4C5', where the first number describes the hue, the
initial the chroma and the last numberrthe: brightness The ,Cblors

that ,alls_omeylgrg in the middle are mentionäd with both codäi,
i.e. 4C-D5 or 584-5, ' ,,

The best coloi thä* U'o'd , is called 'The ml Oesign 
*'

System'. It contains f688 colors and is approximately the,same
format as the 'The book of colours'. There are a few different for-'
pats available abgut the §pS- system The best {ormat in'thä tui-
hor's opinion is thg 'fybflndqr', begaus! 

1t 
ii $e easie§t one'tg

use as a reference book. Also it is a handy, book to carry: ärouRd! ,'

There we 2a color chips in ea.tr paie in two iotumns. The'cbtois '

are mentioned in the book with-a series of thiee'ntmb,eis, i.e. '

'RDS 180 50 +o' tt ät means ffi,rg f-rrriä* a'+ö'i"):'ir,iä*;häi;
ftri-qt,tnqri io%) ;ä;{ifii +liöi. 

\v-'- *'-'-,,** 

, 
' ' - '.-'. --"":--

One has to remember that there is no ahsolute tiuth, wtren
considering colors. It always has to be kept in min'd that the
colors looli diffgrent be.{use .of many factoip., Toi S*,tmple'tlr*,
painting methods may differ, the primer might be diffeient, the

|aint Cöuld be woin out, the cleaning metho0I, dirtying, up ahd:io
bn. There are always differences. One cär, clearly see thal ,there

are tant<s wittr Oifereni tonei of ioioi ieen on tfie :Enso paiäAe
picture datedJune lg44, , 

'r,': , ' r,- 
The officiäJ names of the colors are written doWni*ittr quoia.

li I ::,:t:: :. 'rt::r.'::.: '),:.

tion marks and their official numbers and standaids:;aftiir the
iomma. Commenti and compariions thai aie not made'by'the äut- 

,

horsaremarkedinthe,'-:::,1y::.,.l^,..
Ihe colors of the natisnal emblems

" 
t ttttt'tttli't''t t" 

ffiniinrrix,i'!'." ,"tt''iii,i.rr.ruiiii r ' 
-t'-" 

#

There were no painted national emblems on ninniih i*f,s n*m*
the Winter War. During the Winter Var there was',& whitdblue-
white stripe paintCd on thb tuiiet. the use of this typä,,ot marking
was terminated sool aftel the war during the sumpli of P40. 

-,

There is no real evjdence found of ihe exact blue color'used,
but it is a fair assumption that the color was the same as the colb'f:,
used bv the Finnish Air Force, [K. Stenman: FS 2 5L231,, ' ' , "' .

The new national emblem, the blaek swaitikfl,:wfl§,fiist"used
on Finnish tanks and armgred C.ari on the Zl,§:| ,4tr" The"hgight'
of the small swastika used on ihe tanks *as 3-25,imm ahd,thäre.
was a white shadow on the right side and also, bälow; fhis rule,
\ryas taken into action with a degree of.artistic, ffee,lom, Especplly
in the autumn of 194L there trre,a ffi tanksrwiih wiorg',siieä ,

swastikas. These rvere either too lar§e,'painted blue orrw-erh,,even'
painted in the mirror image. Durin§: fte-lull in the nghtlng"the s*e 

,

and the shape was re-painted correctly, In the l,),fi$; *rtions the,l
swastikas were painted:'bitra'large in order to identifir:'friend,from

The use of the swastika was terminated after the'war, The new
emblem, white-blue-white cocklde, was tirit,baihted on,,AFV'q.',
staiting the lst of August 1945. The oidei *as gven on the.Tth of, '

June 1945, The cockade is still in u§b today. In 194,5,it wss .sffi;' '

red that a cockade, with a diamefsl 0f 240, ffin,':wa§ paint0d, b,n',,

armored ears and }glrl tanks, {he mffim tanks ,ni!:g,e,ockade,
with a diameter of 300 mm, §thrfin€ ihe yeai of 1959 thC, new 

,
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25 PsfK 34:
Rqnskqloinen pst-tykki "Cqnon Leger de 25
Anfichor SA-L Modele 1934'eli suomoloisel'
to mollimerkinnältäön 25 PsfK 34 tolvinoq'
miosso, ionko oitoudesfq ei ollo toistoiseksi
täysin vormoio multo ionko tyylli qinqkin on
möäräysten mukoinen. "Vqlkoisello, N:o 4"
mqqlotusso tykissä on "sinihormoifo, N:o
5" roifoio, lotko kuvqovot mqohqn io tykin
päälle puisto lqnkeovio voriolo. Vedoo
tykin vieressä hongellq olevqo vorlon vöriä
tykin roitoien vöriin! (Kuvo: Fi 5I 2 Eso
Muikku)

The French AT-gun 'Conon leger de 25
Antichor §A-L Modele 1934', the Finnish
Army nqmed it 25 PstK 34, in winter cqmo.
The outhenticity obout this picture is not
obsolufely posirive. The style is occording to
the orders fhough. There ore 'bluish gro,y r
#5' sfripes on the 'white, #4' pointed gun.
These sfripes represent shodows mode by
trees. Compore the color of shodow nvith the
stripes on the gun! (Photo: Fi 512Esa Muik'
ku)

37 PstK 36:
Tämä Pqnssorimuseollo olevo 37 Psf.K 36
eli ns. Bofors on tiedossq olevqstq kolustos'
fo porhqiten olkuperäisen kolmivärisen
noomiomoqlouksen söilyttänyt yksilö. Tykin
foiftuvo olokilpi on ollut qinq sodosfq Iäh'
tien kuliefusosennosso yläkilven päälle toi-
tefiuno, minkä vuoksi pinnot eivöt ole pääs-
seef pöivettymöän suorqssq vqlossq. Huo'
moo selkeö ero päivetfyneiden (oinokin 55
vuotto) io päiveffymättömien vörien välilE.
Huomoo myös, mifen värikuvossqkin "hie'
kqnruskeo, N:o 3" iq "sqmmoleenvihreä,
N:o 2" vöri ovqt erittöin lähellä toisioon io
tummuudeltoon somqnloisiq, mikö voikeut'
tqq suuresti väriroioien efsimistä vonhoisto
mustovolkoisisto kuvisfo. (Kuvo: Fi 5I 2 Eso
Muikku)

This Bofors gun now on disploy in Ponssori'
museo hos the best fhree-color cqmo scheme
thot is known fo be originql. There is o fol'
ding shield on fhe gun thot hos been in fhe
troveling position since the wqr. Thot is why
the originol color hqs not foded in fhe direct
sunlighf. See the cleor difference behreen
the foded (55 yeors) ond the unfoded colors.
AIso see how fhe 'sond browrt, # 3' qnd the
'moss green, #2' resemble eqch other quite
much especiolly the lightness. This mokes it
very difficult to see the borders between
two colors in old block ond white photos.
(Phofo: Fi 5I 2 Eso Muikku)

Ps.22t -3:
Pz.Kpfw. lV Ausf. J, Ps. 22I'3:o syksyllä
I 944 esittävä väripiirustuksessq vounusso
on soksolqinen yleisväri "dunkelgelb 2"
(fu m mo n kelto i nen ). Al ku perö iset so kso lq iset
ko nso I lisu uslu n n u ksef tornin lisäsuoio levyis-
sä on moqlqftu yli suomoloisello "hsrmqql-
lo, N:o 1". Lokosuoion reunqllo on siinä
olleiden tukien qllo nökyvillö pohiomooliq
"rotbrottn" RAt 80l2 (punoruskeo). Tykki
on mqqlqtfu ns pqnssorihqrmqollq, ionko
virollinen nimi oli "dunkelgrou" RAL 7021.
(Piirustus: Fi 6I3 Jukko Purhonen)

Pz.Kpfw. lV Ausf. J, Ps 22I'3 shown here
hos fhe Germon 'dunkelgelb 2' color. The
originol Germon emblems on the turret
'schiirzen' ore pointed over with the Finnish
tgre,f r #l'. The bose color'rofbrqun'RAI
80 I 2 is found on the edges of fenders.
These locotions used to house the 'schiirzen'
supports. The gun is poinfed wirh the so'col'
led ponzergroy originolly known qs'dun-
kelgrou' RAL 7021. (Drowing: Fi 6t3 Jukko
Purhonen)
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Ps 262'372
Keltoisen vihollisen puoluefunnuksiq konto-
vq T-55,Ps 262'37, vqrusteltuno puskuloit-
teello BTU-55 keväöllä I98I. Vounusso on

olkuperäinen venäläinen yksivärinen vihreä
noomiomooli io suomoloinen Pois pesfövö

tolvinoomiomooli, ionko vounumiehistör
moolosivot yksilöllisesti kuhunkin vounuun.
Aorne-ioukkueen 2. vounusso on myös sini'

nen peitelukukilpi (4O72). Puskuloineen
terälevyn mqolous on kärsinyf io edellisenä
kesänä io lumiiiiissökin Iumi on hongqnnut

ruosteen pois levystti fehden sen teräksen
kiiltiivöksi. (Kuvq: Fi 512 Eso Muikku)

The yellow'enemy'color is found on this T-

55, Ps 262'37, equipped with fhe BTU-55
blode in the spring of I 98I . There is on origi-
nol R.ussion green color ond o Finnish white-

wqsh found on this tonk. The whitewosh vvos
pointed by hond on the tunks by the tonk

crew. The second tonk in the'A-plotoon' olso
hos the blue shield l4072l. The blode hqs suf'

fured olreody losf summer ond the winteili-
me tosks hove rubbed the blode shining steel

groy. (Phoro: Fi 5I 2 Eso Muikku)

Ps I 5l'2672
Entisen DDR:n konsonormeiiolle kuulunut
BIUP- I, ioko on Suomesso modifioitu ver-

sioksi BMP- I PS (Ps l5l -267), vuonno I 98 t
köyttöön otetusso kolmivörisessö noo-

miomoolouksesso vostoonoftohuollon io
muulostöiden iälkeen syksyl!ö 1994. Noo-

miomoolouksen väriroiot ovot olkuperäisen
ohieen mukoisesti murloviivoio terävin väri'

roioin. Vörit ovot tummonvihreä AN I l,
voqleqnvihreä AN 22 io mustq AN 44.

Ohiusiäriestelmän 9KI I I käsittelyhorioi'
fusohiuslqukousputki 9MI l3 'Konkurs' io

ompumolqite 9Pt35M-I tornin kotollq ovol
o lkuperöisessö voo leq nkello nvih reössä

vörissä [4(D-)E6 (eli hiukqn vooleompi kuin
4E61, RDS O85 50 30, punoisemPi kuin FS

342591. (Kuvo: Fi 51 2 Eso Muikku)

This ex- DDR BlvlP- I thor hos been modified
in Finlond os the BMP'IPS (Ps t 5l'267). The

AFV in question hos the I98l three-color
cqmo on. The poinf iob wos done in fhe ser'
vice ond modificotion progrom in the foll of

1994. The borders of the cqmo point ore
done in the originol \Mqy os ordered with

shorp color lines. The colors ore dork green
AN I I, light green AN 22 ond block AN 44.

The missile system 9KI I I hos the dummy
9MI l3 'Konkurs' ond the 9Pt35M'I device

on fhe turret with the originol light yello-
wish green [4(D')E6 (o bit lighter thon 4861,

RDS O85 50 30, more reddish fhon FS

342591. (Photo: Fi 5 t 2 Eso Muikku)

Ps 443'2lz
Buk-M I -ilmoforiuntoohiusiöriesfelmään

kuuluvo loukoisulovetti 9A3lOMI, Ps 443'
2l , syksyllä 1997. Buk-MI 'iör.1.e1telmän

ponssorivounuf moqlottiin kokeiluluontei'
sesti nelivöriseen nqqmiomqoloukseen käyt-

tiimöllö myös vöriö ruskeq AN 33. Somoin
kokeiltiin vöriroioien muultomisto sumureu'
noisiksi. Ylölovetin tutkqkupu iätettiin olku-
peräisen vöriseksi. Järiesfelmän huoltooutot
moolottiin kolrnello värillä (musto, tummon'

vihreä, ruskeo). (Kuvo: Fi 5I 2 Es«r Muikku)

Buk-MI onti oircroft system 9A3tOMl, Ps
443-2I in the foll of 199)7. The Buk'MI

AFVis \Mere pointed with fhe four'Poil como
point thot olso used the brown AN 33 color.
Also there were some other feothered color

lines thot were tried. The rodor dome wos
left os the originol color. The serwice trucks

were pointed with fhree colors: block, dork
green, ond brown. (Photo: Fi 51 2 Eso Muik'

ku)
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ercttaminen mustavalkoisiss a valokuvissa on useimmiten hankalaa
tai iopa mahdot onta. Näille väreille on annettu vastaatuudet oheises-
sa taulukossa.

Naami o maalausjarie st e lm ä än ku ulu i mt'ö s talv tnaami oväri t " y al-
koinen", N: o 4,ja "siniharrnaa". \:o 5, Koko kohde maalattiin val-
koiseksi ja siihen tehtiin varjoja kuvaayra siniharmaita 10...15 cm
leveitä raitoja. Tama maalau slapa oli käytössä panssarivaunuissa
vain kokeiluna ker'äällä 19+0 T-28 -vaunussa R-48. Siniharmaarl
värin paras mutta autenttisuudeltaan epavarma nafie on Panssarimu-
seon 25 PstK 3+:ssä oler-a van, jonka vertailuarvot ovat taulukossa.

Sotatalr.ina + l-+2 ia 42-43 panssarikalusto maalattiin talvinaa-
mi o o n li s ääm ä11 ä valko i sia kuvioita p erusm aalauksen p aitlle . Twlej ä

oli lähes vhtä monta kuin maalareitakin. Siniharmaata varia ei kay-
tetfi' enai I at ko so d an takrna panss ariv aunuis sa, tykei s s ä §lläkin.

Saksasta hankitut rynnäkkötykit, PzKpfw IV- i a T-34 -vaunut saa-
p u ir at si käläi s es sä täydellis e s sä normaalivaru stuks e s s a afi ia maalat-
tuna hiekanväriseksi vdrilld,, jonka nimi oli tummankeltainen ("dun-
kelgelb"). Tämdkeltaruskea vari oli madrratfr, Saksassa helmikuussa
Igh yleisväriksi kaikkiin taisteluvälineisiin j a naamiomaalaus eri
rintamilla tehtiin paikallisten olosuhteiden mukaisesti lisär,ärein
youkkojen toimesta. Hämmennvstä ja sekaannusta eri tutkijoiden
piirissä on aiheuttanut se, että r.äriä oli itse asiassa kahta err satrya.

Muutamia kuukarusta ruoden 1943 kevaalla oli käytössä RAt 7028
mukainen harmaankeltainen "dunkelgelb" (1. versio), joka kuiten-
kin korvattnn ilman RAl-numeroa olleella mallin mukaan ("nach
Muster") valmistetulla selkeästi keltaisemmalla "dunkelgelb Z:Ila" .

Vuonna 1943 saapuneet tehdasuudet Stu 40 -rynnäkköt,vkit maa-

lattnn Suomessa prarr saapumisensa jälkeen kolmiväriseen naamio-
kaavioon vakiovarcilla, mutta vuonna 1944 tulleet StuG III -rynnak-
kötykit maalattiin joukoissa ruiskulla vain yksivärisiksi vihreiksi tai
osittais eefi fiaamioon jattaen alkuperaista tummankeltaista varra
näkyville. Yksivärinen maalaus tehtiin yleensä vaunun varustei den ja
panssaroinnin vahvistuksen pdd,I\e, jolloin irrotettavien varusteiden
alta paliastui aina tummankeltainen van. Kesän taistelukiireet eivd,t

mah dolli stan e e t täydelli s en naamiomaalalks en tekemi stä Rynn äkkö -

tykkipa talio onassa, j 0 ssa kaikki liikenevät huoltovoimat kohdennet-
tiin vaunujen lisäsuojaukseen. PzKpfw IV -panssarivaunut olivat kay-
tössä tummankeltaisina loppuvuoden 1944 ajan ja vain niiden alku-
p e räi s et s aks alai s et kan sallisuu stunnukset maalattiin yli s opivim mal-
lakanössä olleellanaamiovärillä eli harmaalla. Muutoin näiden yau-

nujen alkuperäinen väritys ja merkinnat sdi\yivdi, jolloin nä§,villä
olivat paikoittain mm punainen pohjamaah (RAL 80LZ "rotbraur"),
panssarrharmaa putki (RAt 7021 "dunkelgrau", ny§isessä RAL:issa

vuoden 1962 jälkeen nimellä "schwarzgrad') ine.
Kesän 1944 aikana saadut sotasaalispanss arryautrut maalattirn

P an s s ar ipr ikaati s s a ko lmiväri s e en naamiomaalauks e en, j otta n e oli -

sivat selkeästi erottuneet vihollisen samannäköisistä vaunuista.
Kolmivärinen maalaus poistui käytöstd heti sodan paattymisen

jälkeen iakaytöön tuli "Psv-ulkovärtn", TYS1020, nimellä tunnettu
vihreä vän, jonka sdlystä ei ole tarl<kaa tietoa. Vuosina 1949-1950
suoritettiin muutamia naamiomaalalskokeiluja sekä yksi- ettd,

useampivärisillä panssanvauluilla, mutta käyttöön jdi entinen psv-

ulkoväri. Vuonna 1959 käyttöön tuli "Kimmo -kenttdvrhreäna" ,

TY80312 ja myöhemmin numerolla 021t, tunnettu "kenttävihreä"

Suomessa käytössä olleiden panssarivaunujen värejä
Värin nimi

kenttä ha rmaa
field grey

harmaa
g rey

sammaleenvihreä
mossg ree n

hiekanruskea
sand brown

sin iha rmaa
blue grey

dunkelgelb 2

Tunniste

ry80001

N:o 1

N:o 2

N:o 3

N:o 5

AN 11

AN 22

AN 33

5D3

Kornerup
Wanscher 595a

5F3

6D-E3

1F3, 4F3

6F4

20D2

29F4

30E-F5

6F4

30277
4F3

Fed. Std.

24064

(36306)

24079

(30040), (30097)

36293, (36300)

(33440)
( 1 407e)

(34130)

(34130)

1 4077

34102

24464

RDS Huom

nach M uster 5D4

deep bronze green No 2241
B.S. 381C

1F4

kenttävihreä "Kimmo" ry80312 ja 3F4
0211
field green'Kimmo'

suojaväri (ven vihreä) 4F5
Russia n g reen

kenttävih reä
field green

tummanvihreä
dark green

vaaleanvihreä
lig ht g reen

ruskea
brown

sero-zheltyj
zeleno-zashtshitnyj

T-M 147 4176 1F4-(2F31 (34096) ,(34082) r 20 30 10 10

085 30 10 1

2

3

4

5

075 50 20 6

120 20 10 7

(100 30 10) 8

(095 30 18) 9

150 30 10 11

1104010 12

14

15

(30097),(30040) 070 30 10 13

H uoma utu kset:
t) Hyvin lähellä värejä "very dark drab" (No 16/8.5.987C = No 437l8.S. SStC) ja

"FeldgraLt", joka on nykyisin RAL 6006 "grauoliv".
Almost same as "very dark drab" (No 16i8.S.987C = No 43118.S.381C) or
"Feldgrau", today RAL 6006 "grauoliv"

Zl FS 36306 pitää olla tummempi,
Should be darker than FS 36306

S) Ei FS 34079,joka on eri sävyinen kuln FS 24079. FS 34079 is notthe same tone as

FS 24079
+) FS 30040 pitää olla vähemmän punainen ja FS 30097 pitää olla vähemmän vih-

reä.
FS 30040 should be slightly less red and FS 30097 slightly less green.

S) 20D2 pitää olla hieman tummempi. Vastaa RAL 7045.
20D2 should be little darker, like RAL 7045.

6) FS 33440 on liian keltainen ja sen pitää olla hieman harmaampi ja punaisempi.
FS 33440 is too yellow. Add some red ann grey into the colour.

l) 1F4 pitää olla tummempi, FS 14079 pitää olla hiukan vihreämpi ja tummempi,
RAL RDS 120 20 10 pitää olla hieman vaaleampi.
1F4 is too light, FS 14079 should a bit darker and'greener', RAL RDS 120 20 10

40

should be a bit lighter
FS 34130 pitää olla tummempi, RAL RDS 100 30 20 pitää olla hieman tummempi.
FS 34130 is too light, RAL RDS 100 30 20 is a bit too light as well.
FS 34130 pitää olla hieman tummempi, RDS 09530 18 pitää olla vähän vaaleam-
pi.
FS 34130 is a bittoo light, RDS 095 30 18 a bittoo dark.

1F4 pitää olla tummempi ja 2F3 pitää olla vihreämpi, FS 34096 pitää olla vihreämpi
(ei näin harmaa), FS 34082 pitää olla tummempi.
1F4 is too Iight,2F3 should be "greener", FS 34096 should be "greener" and not
"gtey", FS 34082 is too light
On hyvin lähellä RAL 6009:ää. Very close to RAL 6009
On hyvin lähellä RAL 6003:a. Very Close to RAL 6003
On hyvin Iähellä RAL 8014:ää. FS 30097 pitää olla tummempi, FS 30040 pitää olla
vaaleampi.
Very close to RAL 8014. FS 30097 too light, FS 30040 too dark

Ei FS 34064, joka on eri sävyä.
Not FS 34064

8)

e)

10)

u)
12)
13)

141

15)



YAfl.
Englannista 1950- ja l96O-luruilla ostettu kalusto tuli sikäläises-

sä standardivihreässä värissä, ioka oli sodan jälkeen "deep bronze
green", No ZZ4/8.5. 381C:1964. Ennen sitä, toisen maarlmansodan
lopulla englantilaiset vaunut olivat maalattu yksiväriseksi maaliLla
"very dark drab" , No 1618.S. 987C:1942 (=No 437 /8.5.
381C:1964), joka on erittäin tumma ruskeanvihreä vdri. Deep

bronze green puolest aan on tumma plhtaanvihreä van, jolla meillä
käytössä olleet vaunut ols, maalattu, ennenkuin ne Suomessa tehdys-
sä peruskorjauk-sess a tai -huollos sa saivat suomalaisen värin.

Neuvostoliitosta hankittu kalusto oli käytössä alkuperdisessä hie-
man kellertär.ässä r-ihreässä värissä, jonka nimi on korjauskirjalli-
suudessa "suojar-äri" , mutta jolle ei ole (tiedossa) värisdvykoodia.
Sen r.ertailutulokset varrkarttoihin ovat taulukossa nimellä suo iavdri
(venälälnen vihreä) . Ensimmäisessä Suomessa tehdyss a vali- tai
p e ru s ko r j a u ks e s s a vau nu j e n maalaus u u s i tti i n kd'ytaen aj ankohdasta
riippuen loko "Kimmo-kenttzivthreaa", 0211, tat sen seuraalaa
"kenttär'threaa", T-M 147 U7 6.

Panssarikalusto oli yksivärisen vihread' luoden 1981 elokuuhun
saakka, jolloin alortettiin nvlrvisin edelleen käytössä olevtefi fiaa-
miomaalien käyttö . Asiaa koskevassa 8.6. tgSt annetussa ohjeessa
ann e ttii n maalau ks e e n lii tnvi ä o h j e ita ja maariteltiin kayettav di v dr i-
sdvyt, iotka olivat "tummant,ihreä", N Il, "yaaleanvihreä", AN 22 ia
"musta", N 44. Jarjestelmään kuuluu myös "ruskEZ", AN 33, savy,

iota ei ole otettu kär,ttöön ennenkuin kesällä 1997 Buk-M1 -kalus-

ton maalauksessa. Värien suhteellinen osuus on maalausohjeiden
mukaan kolmea variakayettaessä 40 % + 30 % + 30 %, jossa tum-
manvihreän osuus on muita suurempi. Nelj aLla varillä osuudet ovat

30% + 30% + 30% + l0%, jossa l0% osuus kuuluu ruskealle.
Maalaus 0n tehty vuodesta 1981 lähtien sirpalekuviointina terd;vin
vdrirajoin, mutta Buk-Ml -kaluston ia uusien Sisu XA-200 -sarian
panssariaj oneuvoj en myötä on siirry.tty käyttdmddn pehmei ta varua-

ioia, Kuvioinnin yleisperiaatteina on kuvioiden sovittaminen maalat-
tavan kohteen kokoon, kohteen luonteenomaisten piirteiden rikko-
minen ja kuvioiden jatkuminen kulmien yli sekä kohteen tummien
kohtien sovittaminen mustien kuvioiden kohdalle. Talvella maala-
taan valkoinen väri yaaleanvihreille alueille ja puoleen tummanvih-
reistä alueista.

Mielenkiintois en erityi stap auksen p an s s arikalu sto n maalauks e en

tekivät Neuvostoliitosta )aYenajältävuosina l99L ja 1994 tulleet 2S5

-telakanuunat, jotka olivat tullessaan sikäläisessä kolmivärisessä
vakiona amtomaalauksessa, j onka vdrtt olivat "sero-zh eltyi" (suom.

harmaankeltainen), "zeleno-zashtshitnyj " (suom. suoj avihred) ia
"tshernyj" (suom. musta) . Telakanuunat olivat kokeilukäytössd, jon-
kin aik aa tdssd, alkuperäisessä fiaamromaalauksessa ennen niiden
maalaami s ta p u o lu s tu svo imi e n standatdi n mu k aafi , 0 n h u o maltetta-
yL, ettd: tdmä suoj avihred ei ole sama vdn kuin yksivärisissä vend,-

läisissä panssarivaunuissa ollut kellertävä vihreä "suoj aväri" , iota
sitäkin oli 2 55 :issa luukkuj en sisdpuolilla yms. naamlomaalaamatto-
missa paikoissa.

0heiseen taulukkoon on koottu ne suomalaisen panssarikalus-
ton maalauksessa käytetyt värit, joista on olemassa ndyt"e, iota on
voitu yerrula ny§isiin standardeihin.

ITIIIIAIOAUATTTl(il

Pienoismalleissa kayettd,vdt maalit ovat tietysti hieman eri asia kuin
1:l mittakaavaisen kaluston maalit, Pienoismallej a maalattaessa tuli-
si huomioida ainakin mittakaayan vaikutus kaytettd,viin sävyihin.
Perraatteessa mallisäwn tulisi olla yaaleampi ia ehkä harmaampi
kuin oikea särry. Täta tarkasteluetäisyyteen f a maalatun pinta-alan
suuruuteen liitfiää ilmiötä kutsu taan mittakaavaefektiksi. Muutok-
sen suuruus onkin jo ison erimielisryden aihe. Ratkaisuun vaikuttaa
lisäksi se ilmiasu, jonka mallari on valinnut mallilleen. Uuden ja
kolmatta sotavu ottaan kulkevan panss arivaunun väritys on tietenkin
erilainen. Lisäksi on huomioitava perussäwien valinnassa malliin
tulevat muut käsittelyt (litkutukset, kuivapensselöinti , varlojen
korostus yms.). Tämän vuoksi pyslttäydyeen vertaamaan ptenois-
mallimaalien sä\T,i d vain 1:1 säqryn eli oikean maalin sävyvn. Muut
ratkaisut olkoot henkilö - ia tapauskohtaisia.

..,,.,r,:,,,fr..iij 
,... ,1,,.,,. 

..-. I;iii
tanks had a cockade with a diameter of 240 ffiffi, nut tfrä äu*Ue*

larger cockades were still in use with the older tank until th,ey

,Tiil 
,ääi tge+ wäs the earliest'dnt when the blue coloi ian

be accurately determined. The, color was Miranol ?47. When com- '

pared with color plates, ?,2C-D8; FS,150 )2,,and RDS 250 4A 40 Lre '

iorrect.: Starting from the middle of the 1,p80's there, was a little
bit of a different shade on the 24A mm cockades: RDS'2,4A/250 40
4A, nearest match would be 2188, but a little bii,d- k., ,(more
bluish) theie ii:not a suitable FS-code found (fS t5.180 §hould
be a little bit darker), , , i '' ,, ' ,,r t,,'.

Dated the 13th of March l99l,there was an order given that
the cockades were to be made smaller,in,order to reducä,the visi-
bility. Tha new diameter *as detirminåd ai i5o mm. The chängss 

',to b'e made on the AFv', in uie were örOäred to take pLace it ihe '

end af 1992 the latest. The blue found on the ltO mm cockadeS is ''
again a little bit lighter in shade: 2188, fS 35180'(nm'the:glo:ss nS

15180) or RDS 250 45 40', The ihade was lighter, älthough not,

,tlt,' li . .t-".t.tt.""'

The license plates wer€ introduced beforu th'e,winter §rär'wfren,,',

the Vickers- tanks were boyglt I1 the officiäl ,d.ocurye$ts,!he '
registration number was markad wiih an initial R .and'L da§fu. (tr,e.,'

R-,06), but the tanks were marked only,with a numnei,'.ffue',
could be befween 1 to 4 digits. The fieight, of ,1he Whits,painted "

nu*n.ir *ni t00 ** Thtrvit.* *r*roffi''iin ilä untit'tiie'new',

f ;j.ä;t1,i*,;;il;&;å"i;l;;äy;-f i}fi i1ätä$=i;,[i-*ä'-
ked wittr R- numbers *ere introduced whenIthe war iam€:io,,,'[u:,
ilä in tsas Td; tr,*r* ånt* *ur. ie*u*"å*orea,'io'ue'luJä4.i, '

the peacetirne, either to be kept in warehouses or for,trainfqg pur- l

- 
In the summer of 1943 a new Fs- registration,,number systefl ::

was introduced. The neu, systern had Ps that meantAEV'plus,,l to,3,r'

"r*uäild 
ri niutinn äiii u. iulr,h;,th' ;iiilhtlfi&Edn'nu*ber .

(i.e, Ps. 164-L3). The registration number:,was pain:ted,dtrring fte.,,
yar and alter usually witlh wh19. ,starti[g trom-the"year-I,9f9 tfe: '

dot was not painted anymore. ,This was'the cäsC'With mnks,b'ou$ht,'
from the säviet Union.: Even nowadays the 1ägii lon'num6 ,, ,,

are painted with gloss white wjth a height 0f 100 mm,in:,the'baek.,,

- 
.O$;i tUq yg; .u* until the 1980's the cärs an.d i.e,,the AT.S,

and the ATS-59 tractors hadi a grayish yellow registratiffi,'plate', 
,

with SA- initials and numn-ers,:,'t6a' 4C4' shad''(no Cor.re'bt FS-,' ,

,r*Ueis) *ii a Httle bit darkär than th. nns'085 )0',r.0. " ". , , ' 
i

effi§.i ,
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Srr o nr alar s s än 
1 
ä pi enoismallim aalersta etsiessä tulee ensimmäi s enä

nrieleen ainoa la-seiseen tarkoitukseen tuotettu maalisarja eli Martti
lirrir alaisen kok oama Xtracolorin kahdeksan värin kokoelm a, Maalit
ourt l.uiltäväpintaisia. Sä\yl en vastaavuus "oikeisiin" sän'ihin esitel-
Lirin s e,,,raaåksi ikäj a4 estyksessä.

I-i1 on "Vihreä 1939-43" eli nr.latulkinnalla sen pitätsivastata
kenttäharmaata. Särry iaa aivan liian vihreäksi. Kärttö tälle sävylle
lö:qf' "sammaleenvihreäna", \:o 2,

X753 on "sammaleenvihreä +3-+5". Sän' on kaukana otkeasta
ollen liian ruskea ja tumma, Onneksi maalill'e lOlnr. muuta kär,1töä,

koska se vastaa hwin maaleja "Kenttaharmaa", TYSbOO I la "zeieno-

zashtshitnyj". M),ös englaltilainen "Very Dark Dtab" on Samaa
säryä.

X7 54 on "Hiekanruskea 1943-45" . Sävyltään se on koh dallaan,
mutta on vaaleampi kuin 1:1 sdvy vastaten h)rrn haalistunutta sävyä.

X752 on "Harmaa 1943-45". Sdvy on oikea, joskin vaalea 1:1

väriin verrattuna. Se vastaa haalistunutta särvä hn'in.
X7 i5 on "Kenttdvihred, 1945-81" eli oikbaltä nimeltään "Fummo-

kenttär,ihreä". Sävyltään maali on erittäin hyvä. Tummuus 0n sama
kuin 1 : 1 Kimmo-kän ffavihr ealla maalilla.

Ny§i s e e n naamio maalausj ar ie s t e lm ään ku uluvi sta maal ei s ta
X756 0n "Tummanvihreä 81-". Sävy ja tummuus vastaa 1:1 koon
maaha. X757 on "Yaaleanvihreä 81-". Särry on liian vihreä. X758 on
"Musta 81-". Säw on selkeästi musta... Ruskeaa N 33 -sawd, ei sar-
jassa ole.

Lisäksi Xtracol orrlta löytW muutama muukin suomalaispanssa-
reihin liittyyä maalisdvy. X805 on "Dunkelgelb" , joka on liian kellan-
vihreä. X811 on "Russian Tank Green", joka on "suojavdriin" ver-
rattwa liian ruskea ja "zeleno-zashtshitnyjniin" verrutfina liian vaa-

lea. X8I4 on liian harmaa sävy "Deep Bronze Greenistä", No
224/8.5. 381C. Lisäksi voisi mainita X800 "schwarzgraurr", ioka vas-

taa hyin I : I maalisävyä.
I opuksi e sitellään muuta mia mahdollisuuksi a tuottaa su om alais-

tankki s ävyiä Humb rolin tu otteista. Mui den maaliv almi staj i en tu o ttei-
ta ei ole käytännössä testattu.

S o dan ai kai s e st a vii siväri s e stä naamto maalausj ar ie ste lm äs tä ei
"siniharmaalle", N:o 5 ole valmista maalitlatetta. Sävy syntyy Humb-
rol Hu54,4 osaa + Hul15, I osaa sekoituksella. "Dunkelgelb" on
herattanfi kummastusta mallailupiireissä. Humbrol Colour System -
kansio tarjoaa savyit Hu83 , joka on kuitenkin vihreä alkuperäiseen
verrattuna. Hu84 on liian tumma, mutta jo lähempdna oleva sävy.

lähimmäksi olen päässyt sekoituksella Hu62,2 osaa + Hu53 ,2 osaa
+ Hu72, 4 osaa + Hu78 , I osaa. Tamryan XF-60 on liian vihreä.

Nvhpäivan naamromaalawjdriestelmän "Ruskea" AN 33 ofi saa-

vutettavissa sekoituksella H:u29, 5 osaa + Hu33, 1 osa + Hu70, 1 osa.

Piirustu s 22.4.94/EMu
T-72M1 -kolusto moqloftiin vuoteen 1994
osti soveltoen T-54/T-55 -piirustusto, kunnes
ttimä uusi mqqlquskoovio loodittiin. Tämön
mukoisesti on mooloffu enin osq Sqksostq
ostetuisto vounuisto.

Drowing 22.4.94/Emu
T-72ttll tonks were pointed unfil 1994like
the T-54 /T-55 tonks. This new point scheme
is used on most tonks bought from
Germony.

lightei than'the tr:1 hue, trt:is suitable though far afadedlook.

. X7 52.is 'g1ay I?!3-!\',, ThC'fiue' is correct, although again altt-
le too light. A faded kind of look.

x755 ls 'field green.1945' " The correct name is 'Kimmo-
kenttdvihreä'. The hue is very §ood indeed,. The brightness is cor-
rect.

"i',The modern camo slstem:'iäffiag'S x756 us 'dark green 81-'"
Th'e huC and brightness ii correcr. x757tid"fi,Ehi'$fäCn Bl"-'. The hue
is'too'gfeen;'X7 58 is'black 8 1 -'. The huei'ftd{y'ti3l61.[6.6 brown AIlt

In addition Xtracolor has some other colors that are suitable for
Finnish AFV-'s. X805 is'Dunketgelb'. It is too vellowish green. X811
is called 'RussianTank.,Gfe-'e. 'tt'aä ',it,,is too brown wh'e'fi.'öb itefld
to the actual color. Vhen comparing with 'zeleno-zashtshitnyj' it is
too light. X814 is too gra,vish representati$fi#.i' ep Bronze'Green',
#224/8.S.381C. In addition can be mentioned X800 'schwarzgrau'
thatis well suited for the original color.

Here are some exampies of how to reproduCe ninnish AFV
colors from the Humbrol 

^brand. 
Other avaiiabL U.unOs have not

There is not to be found a suitable color for the 'bluish gray' , #
5. k can be mixed from fcur P fiumbrol 64 and"ö gäm'of
I t5 ..'D. ufl kelgelb' has raised söme'qu'ä§iioni among our'c'd,lldaäfi'es,
The Humbrof Color System offers tlie #83, but it is too green when
compared with the original. Humbrol34 is too dark, but it is §etting
closer. The close§t,t,,.,!bal I have gotfen is *ith''ä'f6ll,orW.,1 'mixi'*62

(rwo parts) *' #6i,3,:'(twö parts) + #72 (fouf i.äf*§)' *ZS{äne
part). About Tamiya colors one can say thatlF-f i§.iUS'tffi$rffi, .

The modern 'brown' Al.{ 33 can be obtained with a Humb rol #29
(six parts) + #33 (one pafi) + #70 (one pa"rt) mix.

6r-np-7[

I
,;-/ - - r., \

/ - , .,.,-j.

Lig ht

green

1i\lrl./ri,r l.
l1-' I )i

Dc rk

green42

aa. + 34/rn"
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Piirusfus 8l I 3:
I 4.5. i qA i pii rretty kolmivä rinen noo m io_moo lo-usoh ie toisteluPo nsso ri'
vounuio f-å+ io f-Ss vqrJen. Koikisso lykyisissä ponssorivounuisso
r"l;kileisro iå muut lokosuoiolinion olopuoliset pinnol (pl. sivusuoiole'
,yrl iätetäön'yksivärisen tummonvihreiksi, kosko näiden pölyyntyvien

id [.i.oontuviän pintoien mooloomisello muillo vöreillä ei soovutetq
mitöän hyötyö.

Drowing 8I I 3:
On the i4. 5.iqgr dqted three color scheme for the T'54 ond T'55. All
the modern tonks hqve the lower hull pointed dork green, becouse
fhere is no odvontoge goined rrith other colors. These pods of the
tqnks qre olwoys coreied with dust ond mud.

Piirustu s 44'3'22t
17.3.1942 piirretfy kenttätykin t OS H/4I kesänoomiomoqlqus'
ohieorkoon-"r'ii?;jll,?5i,,:i[:;ltåflT:Xifi,:liH"X;,fl**:

Drowing 44-3'22
On the 17.3.1942 wos drown the summer cqmoufloge scheme

os qn exomple, how the officiqls thought fh-e cgnlo striping- should be mode.





faustaa

altion Lentokonetehdas (V[) sai kehitet-
tdväkseen Tuisku-harjoituskoneen ( TL -

),ioka toivottiin suojamaalattavaki. \iin-
pä VL maalasi koneen pd,alta oliivinvihreäksi

ia alta hopeanh armaaksi. llallia tähän oli kat-
sottu tsekkiläisestä Letor. S.228:sta, joka oli
ollut hieman aientmin Ilmavoimien koelen-
nettdvdna.

VL Tuiskun protonr.ppi TU -I49 valmis-
tui marraskuussa 1933 . Periaatteessa tastd
lähtien kaikki uudet tai peruskorjatut
koneet paitsi koulu- ja meritoimintakoneet
maalattii n n äi hin väreihin.

VL:n alkuperäisten vdrimallien mukaan
Gloster Gamecock Mk II (GA, VL:n merkintä
G.28 ) ir Aero A.32GR (AEi)-koneissa käv-
tettiin ainakin syksystä 1935 alkaen värejä
no l5l4 khaki (fS 34088) ja l5l- vaalean
harmaa (Federal Standard FS 595-standar-
din mukaan FS3 6492) . risaksi tehdas totesi
khakista, ettd erot värisän'ssä ovat suuria
eri värierien ja iopa saman erän eri astioi-
den välillä. Huomattakoon, ettd, l<haki tässä

Background

I'n the early 30's the Valtion Lentokoneteh-

I das (State Aircraft Factory, V[) constructed
La Tuisku trainer which was painted Olive
Green on the upper surfaces and Silver Grey

belou'. This painting scheme u,as based on the

scheme of the Czech Letov S. 228 which had
been tested bv the FAF earlier.

The first prototype of Tuisku, TIJ-149,
was readv in \ovember L933. In principle,
all new or repaired planes other than lrar-
ners and naval planes were after 1933 pain-
ted Olive Green/Silver Grev.

Original paint chips of the State Aircraft
Factory for the Gloster Gamecock Mk II
(GA,V[ type G.28) and Åero A.32GR (nn;;
planes were painted with Khaki (FS 34088)
and Light Grey (FS 36492) from the Autumn
of 1935 onwards. In addition, the factorv
reported major differences in Khaki tones
even u'ithin the same production run not to
mention of separate runs. It is also notervort-
hv that this is a green hue as it is on the

34xxx-r ange on tfie FS-colour chart. It was

also called later on as "dark green" or "field

tapauksessa oli hwin lähellä Ranskan ilma-
r.oimien kärttämdd, vdrisävyä eli sävy on itse
asiassa lähempänä vihreää kuin ruskeaa.

Syksyllä 1939 ainakin joidenkin konei-
den (esim. Ripon, Kotka) hopeanväristen
yläpinto jen pddlle kirjaimellisesti töhrittiin
suoj avdri-vihreaa. Samoin käsiteltiin kaut-
taaltaan harioituskone- o ranssin väri sessä

koulu ko nemaalau ksessa olleita Viimoi a.

26.8.1940

"Mdäratddn kaikki uudet sotakoneet, sikäli
kuin niitä on koriauksien vhtevdessä maa-
lattava, maalattavaksi niiden oh jeiden
mukaan, joita sotakoneiden maalauksesta
on aikaisemmin annettu, kokonaan riippu-
matta koneiden nykvisestä väristä. "

Käytännössä tdmd, merkitsi tummanvih-
reitd (esimerkiksi jäänteistä löyt)ry sävyjä FS

33070, 34079, 34096, 34098, 34102 ja

34130) yläpinto ja ja vaaleanharmaita (fS

S64gz, 3662a) (tai loissakin tapauksissa
alumiinipronssin Iharmaampi kuin 17178l
värisiä) alapintoja. Ensimmäinen Pratt &

Vhitney
Twin-
Wasp Jr-
moottori-
nen Fok-

green".
In the

Autumn of
1939, the upper surfaces of some Silver-
doped aircraft (for example Ripon and
Kotka) were hastily repainted with Olive
Green. An equivalent treatment was given to
overall Trainer Orange coloured Viima trai-
ners.

On 26 August 1940 an order was issued
to paint all new warplanes according to the
given instructions regardless of their current
colour. The planes were to be painted on
overhauls. In practise, this meant that all pla-
nes were to be painted Dark Green (relics
have shades of FS 33070, 34079, 34096,
34098, 34102,34130) from above and tight
Grev (rS 36492, 36628) or in some cases

Aluminium-Bronze (more Grev than FS

17178) from belon'. The first Fokker D.XXI
with Pratt & Whittnev Trvin Wasp Jr. engine,
proto[vpe ['R-118, was one of the last planes
painted in this scheme.

30.9.1940 - War paint

"ln reference to the order issued 26 August
1940, all planes are to be painted as follows

Lenlosotqkoulun VL PyrV ll PY'l 8 Kouhqvollq
kesöllö l94l . Alopinnon voqleonhormqqtq on
poikkeuksellisen polion siiven pöällö lennok-
kqillo vöriroloillo. Rungon itärinlomqnquhq on
poikkeuksellisen edessä.

Vt Pyry Il PY- I 8 ot Kouhqyo, Summer l94l . ll
hos unusuol overlopping of the lower surfqce
colour, Iight lref r on the upper side of the
wing. The Eoslern Front stripe is locoted
unexceptionolly close to the cockpit.

ker D.UI, sarjansa protofyyppi FR-118, oli
eräs viimeisi stä tähän maalaukseen maala-
tuista koneista.

sorAtA[lAUS rliWriiii]l 30.9.1940

"viitaten 26.8.1940, mddrdtdtdn kaikkien
sotakoneiden maalatksen taktillista ia yhte-
näistämisnäkök ohtaa silmäIläpitäen seuraa-
vaa:

I ) Kaikki sotakoneet maalataan kor-
jauksen yhteydessä kok onaan riippum atta
koneiden nykyisestä väristä seuraavien
ohjeiden mukaan:

a) Paaltä ja sivuilta:
Kenttdvihreä yleisväri (esim. Vinter No

509) , joka kokonaisvaikutuksen rikkomi-
seksi on osittain peitetty tummanharmailla
(mustasta ei siis puhuta tässä vaiheessa
mitään! Toim. huom.) kuvioilla (tum-
muusaste ia värisävy suunnilleen sama kuin
englantilaisen B[:n (Bristol Blenheim I, tar-
koittaa talvisodan aikana RAF:n suojamaa-
lauksessa saadun IV-sarjan alapintavilid,
"Night", toim. huom.) alapuolen maalauk-
sessa käytetty.

b) Alhaalta:
Hopeanharmaa yleisväri (kuten TU: ssa) .

in order to harmonise their appearunce:"

I ) All military planes regardless of
their current colour will be camouflaged
when overhauled

A) From sides and above:
Field Green (for example Winter No 509,

[Winter was a Finnish paint company at the
timel) with Dark Grey pattern painted on
top. (NOTE! No mention of Black colour in
this official order! Ed.). The Dark Grey tone
to be used was to be about the same that was

used on undersides in FAF Bristol Blenheims
purchased from Britain (RAF Night).

B) From below: Silver Grey (like in TU

IVt Tuisku. Ed. ] ) . Fixed undercarriages
were to be painted Silver Grey.

C) During Winter the tactical camouf-
lage painting mentioned in A) can be impro-
ved with Vhite temporary chalk paint. The
experience from the previous Winter can be

used as reference. (Winter Y/ar. Ed).
D) All colours are to be Matt.

2) Should any gre ater amount of paint
be in store it can be used given that its tone
is sufficiently close to the tones mentioned in
paragraph I above or that they can be mixed
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so that the tone is correct.

3) All previous orders regarding pain-
ting of militaru aeroplanes are cancelled.

Trainers and transport planes remained
in their original colour.

Fixed undercarriages \\rere painted Green
on the Fokker C.\' (fO). Stieglitz (S21, V[
Tuisku (TU) and VL Viima II (VI) planes.

1.11.1940

Official order to take the so-called "\\'ar-

schenre" into use was given first of \or enr-
ber. lt)+0: "After receiving the order that u'as
given durins September 1940 VL painted one
Bren'ster-planeaccording to the guidelines
stated in the order mentioned. The Air Force
Headquarters n'unts to point out the follo-
wing:

1. Areas in Black (Black is to be used
instead of Dark Grer') should be painted lar-
ger so that the relation of Black and Green is
approxi matelv 2:3.

2. The dividing line betn'een the
Green/Black upper side and the Silr er Grev
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under side should be wavy, not straight as

previouslv.
Nl plane types are to be painted accor-

ding to the order stated in the Annex
attached. "

In practise, this authorized the use of
Black colour (FS 37031, 37038) as the
second camouflage shade of top sides.

9.11.1940

The war-scheme affected also to orders done
earlier: "Previouslv ordered Fokker D.XXI
Twin Wasp Jr (fR), P)'rJ (Pl') and Blenheim
I (Bt) planes are to be painted according to
the above orders."

Aeroplanes were repainted while thev
\\'ere ovei'hauled at the State Aircraft Factorv
(sonre trainers at Veliekset Karhumaki plant)
or during nrajor overhaul at depot. The inevi-
table \\-Ar set ne\\' speed to the action of pain-
ting unc,ullouflaged aircrutft, rs Arl extract
from the War diarv of Le[v 24 shows:
"19.6. l94I: Painting of the planes postpo-
ned ferry-flight." Planes were to be transfer-
red from Vesivehmaa air base to Selänpää for
dispersal.

In the beginning of Continuation War

Myös kiinteät laskutelineet tällä värillii.
c) Talviolosuhteissa voidaan kohdass't a)

mainittua taktillista nraalaustlt parantaa hel-
posti poispestär'älki valkoisella liinraviirillä.
Y iitataan edellistalr en kokemuksiin.

d) 0n kärrettär'ä hinrnreitä värejä.
2) Mikiili varastoissA 0n sllurempia md'Å,-

riä koneiden nraalaukseen kär,tettäväksi aiot-
ttrja viireiä. saadaan ne kivttää loppuun siten,
ettli kohdassa I mainitun maalauksen edellvt-
tiinrien rärien tilalla kayetad,n joko sekoitta-
nralla tai sellaisenaan niitä tummuusasteel-
raan ia sän'ltddn lähellä olevia värejii sekii
nraalaamalla io taktillisesti suojanraalatut
ensikädessä Bl-koneet niiden alkuperäisen
nraalauksen edellyttamillä viireillä.

3) Kaikki aikaisemmat mää-
rävkset sotakoneiden maalauksesta paitsi
23.7 .1940 mainittu kansallisuusmerkkiZi kos-
keva ja aikaisemmat. koneiden nllnlerointia
koskevat, kumotaan. "

Koulu-, vhtevs- ja kuljetuskoneet säilytti-

viit aikaisemmat maalauksensa.
Kiinteät laskutelineet maalattiin vihreiksi

mm Fokker C.V (f0-), FW 44J Stieglitz (SZ-),

V[ Tuisku (TU-) iaYL Viima (VI-) -koneissa.
l.l l .1940
"Edelliseen liittyen V[:lld, maalattiin I BW

(Brewster Model 239, toim huom.)kokeeksi
ern kirjelmän ohjeiden mukaan. Maalaukses-
ta IlmaVE huomauttaa seuraavaa:

Suojamaalauksen mustztt (tumman har-
mzran tilalla kär'tetään aivan mustaa) alueet
mrralataan suurentntiksi niin, että mnstien ja
vihreiden kuvioiden alojen suhde on noin
2:3.

Alapuolen ia sivn-yläpuolen rajaviiva on
tehtävä mutkikkaaksi entisen suoran asemas-
ta, liitteen esittämän kuvan tapaan.

Yllämainitut huomioonottaen on kaikki
sotakoneet liitn'miski rj elmässä määrätvssä

j ärjestvksessä suoj amzralattava. " Kärtännössä
tdmd,vahvisti ns. sotamaalauksen toiseksi vlä-
pintaväriksi mustan (FS 37031, 37038)

9.11.1940

"Aiemmin tilatut FR- (Fokker D.XXI Trvin
Wasp Jr), PY- (vt Pyry II) ia Bl-koneet
(Bristol Blenheim I, ennen talvisotaa tilattu
Il-sarja) suoj amaalataan em kirjelmien
mukaisesti."

Koneita maalattiin uudelleen sitä tttukaa,
kun ne kdvivdt tehtaalla tai varikolla suLlrem-
missa huolloissa. Sodan pilvien lähestvessä
tulikin kesäkuun puolivälin l94l jälkeen
touhuun lisää säpinää, mistä todisteena ote
LeLv 24:n toimintakertomuksesta 18.6.41
3 1 . I 2.1942: 19.6.1941 "Koneiden suojamaa-
Iaus viiwtti starttia". Kyseessä oli Z/LLv 24:n
siirtolento Vesivehmaalta - Selänpaahan.

Jatkosodztn alkupuolella maalattiin
useisiin JU-koneisiin (|unkers F.1 3k ja useita
K.43ka-koneita) hopeanväriselle pohialle
vilrreällä sotamaalauksen mllstia alueita jos-
sakin mddrin muistut tava naamiokuvio.

Tarnmikuusta L94Z alkaen vastaanotetut
DN-koneet (Dornier Do l7Z) maalattiin
ennen luovutusta Le[v 46:lle periaatteessa
niin, että saksalaiskaavion alapinn an variraja
pehmennettiin ja vläpinnan tummemman vih-
r ed,t alu e et yli m aal atti i n v alkealla. Ai nakin
vlr des sä ko n eess a pdin vastoi n ! Talvima alauk-
sen poiston yhteydessä koneet maalattiin
uudelleen suomalaiseen sotamaalaukseen,
vaalean sininen /vihr ea/musta. Poikkeuksen

T-LeLv 17 Bristo! Blenheim Mk I BL- l 38
esittelee ylöpintonsq nqomiomoqlous-
tq Luonetiäruellö I I .l O.1943.

T-LeLv 17 Bristol Blenheim Mk I Bt- l 40
shows the cqmoufloge of its upper
sides qf Luonefiärui, I I .l O.1943.

(1941-19++) a Silver coloured Junkers
F. l3k and several Junkers K.43ka (lU) pla-
nes received a camoufl age painting where
Green areas were painted over Silver overall
colour. This camouflage was like the Black
areas painted on the Green surface on ordi-
nary War-scheme.

In Januarv 1942, the FAF received new
Dornier Do L7Z (DN) planes from Germany.
Before the planes were transferred to the
Le[v 46 the German camouflage was altered
by srnoothing out the sharp dividing line
between the upper and lower surface and by
painting over the Black Green (nf n,I 7 0
Schlartz-Grtin) areas with White. However,
in itt least one case the Dark Green (R[M 71

Dunkel-Griin) areas were over painted with
White. When the Winter camouflage was
removed all but one of the planes were pain-
ted into the stan dard Finnish camoufl age pat-
tern - tight Blue undersides and Green/Black
Llpper side. fui exception of the rule was DN-

5l which has Numinium-Bronze under side.
The standard tight Blue of the Dorniers was
(RtM 65 Hell-Blau) and it's Finnish equiva-
lent has been referred as "DN-colour" (nS

35414, 35526).

1.5.1942

The undersurface colour was changed during



ntuodostivat DN-5 1 :n alumiiniprortssiset ala-
pinnat. Tavallinen Dornierien vaaleansittinen
(RtM 65) sai sittemmin usein kiirtenrl ninti-
tvksen "DN-väri", (F'S 35414, 3552(ti.

7.5.1942

"Vahvis tetaan vaaleatt sininen ntattat'äri, "DN-

väri", kaikkien sotakoneiden rungon ia sii-
pien alapinto jen ntaalau ksessa. "

Samalla p iiiviim riiiriillä'' määrätd:in sota-
saaliskoneet ntaalattavaksi ns. sirpalemaa-
litukseen. "

tuuta

Tehtaalla maalatut koneet olit'at siististi ia
määrävsten mukaan maalattuia. Tehdas tointi
uusien nadriysten toimeenpanossa noin vii-
kon viiveellä. Myös varikolla ntaalatut koneet
olivat hwin viimeisteltvjii ia usein nvpillisen
vakiomaalauskaaviott ntukaatt maalattuja,
joskin pieniä heittoia saattoi esiinWä. Laivu-
eessa maalatut koneet eivät välttämättä olleet
viimeisen päiille ntaalattuja, värirajat saattoi-
vat olla sinne piiin. t'ärikerrokset ohuita ia
läpikuultaria ja vaikeiden paikkoien ntaskee-
rauksessa saatettiin oikaista. Hwiä esimerk-
kejä ovat nlnt. osa BW:tä ja Mekaanikkokou-
lun (Mek.K) maalaama ainokainen KH-51
(Curtiss P-+OM-1OCU "Warhau'k"), joka oli
päältii vksivärisen vihreä.

Jatkosodan aikana alkuaian alapuolivärin

lennokkaat rajaukset (ntnt. FRU'ia SB

ITupoler SB] ) katosivat ja maztlatts ttttttttttti
siirmikkziämmiiksi. Kaksitasoissa alatasoien
jiittöreunat olivztt usein lähes koko rnatkalta
nru stat. Si rp alernaalau sta m ui stttt tav a kul mi k-
kuus saavutti huippunsa ehkä VL:n kokoa-
man pitkänokkablennusarjan (Bristol Blen-
heim Mk IV, VL:n kokoama Vl-sarja) aikoi-
hin talvella 1943-1944.Viimeisille sotatn 

^-laukseen maalatuille koneille (esim. CU

[Curtiss Hawk 751'l , MT, PY) oli tavallista
rungon vli ohiailmon edessii kulkevan alueen
voimakas paluu taaksepiiin oikealla puolella
konetta.

suolAtAAlAUS 1947-1953

Sotirmaalauksesta luovuttiin 1947, jolloin
vakioväritykseksi tuli päältii oliivinvihreä ja

alta DN-vdri. Ensimmziinen kone. iohon tiitii
maalausta oli sovellettu io reilusti ennakoi-
den, oli VL Pr'örrenlt'rslc'. PNI-1. \riin ntaalat-
tiin joukko MT-koneita (Messerschmitt Bf
I09G-2 ja G-6), muutama B[, FK (Fokker
C.X) ia JU:t (Junkers W.34hi:t).

29.9.1947

Määrättiin FR- ia PY-

koneet maalattaviksi
seuraavasti: runko
oliivinvihreällä ia siipi
sekä korkeusohjaimet

oranssin viirisiksi. Tämd, maalaus oli käytössä

Pt'rf jen poistoott asti. Ensimmdistakdd,n Fok-
keria ei ehdittv maalaamaan näin.

rmilsAlllsuusruililus

Suomen ilmavoimien kansallisuustunnuksen
muodosti kevääseen 1945 asti sininen haka-
risti valkealla ( alkuvuodesta 1944 alkaen
vaaleansinisellä) ympvräpohialla. Tuttttus oli

Gloster Glqdiotor Mk ll, GL'27O,
Äanlslinnqsso (nykyinen Petroskoi)

kesällä 1942. Koneesso on täydelli'
nen sotomoolous, iosso koksitosoille
tyypillisesti olqtoson iöttöreunqt ovot

löhes koko moikolto mustot. Ylötqson
kqnsqllisuusmerkkien tqustoio on

yksikössö (t /tetv l6) himmennetty
vihreöllä.

Gloster Glqdiqtor Mk ll GL'27O with
full wqrpoint ot Äönislinno (Pet'

rosovodsk), Summer 1942. As o tyPi'
cql feoture for biplones, it hos qlmost

fotolly block troiling edges of the
whole length of the lower wings. The

unit (t /LeLv t 6) hos dimmed bock'
groundr ?f tln" Jrpper yriTg notionql

insignios with dork green.

In 1947 , a new order about painting military
planes was issued which ordered the aerop-
lanes to be painted Olive Green on top and
tight BIue (DN-colour) below. The first plane

to be painted according to the new regula-
tions was Vt Pyörremyrsky PM- I that was
actually completed akeady in the fall of
1945!. Also some Messerschmitt Bfl09G-2
and G-6 (MT), a few Blenheim (Bt) and
Fokker C.X (FK) planes plus all Junkers
W.34hi (lU) planes received similar painting.

Septemb er 29th, 1947 all §ry and Fok-
ker D.§I planes were ordered to be painted
as follow: fuselage Olive Green, wings, rud-
der and tails Trainer Orange. All surviving
Pyry trainers were painted accordingly but
the Fokker planes were pulled out of service

Squadrons, however, were assembled by the VL during the Winter
pe1iokov pe-2pE-2l2lmmolosso heinökuusso t942. could. hastily.paint o.f 1943-44._The last war-painted planes

k;;;;;;;;;;1q;;ti5ryyp;',tt. k."ååtd-rcai -aaratty the planes and.as a (such_examples can be.found, for. example,

sirpolemoinen moolousliäävio. result the colours from CU, MT1 PJ) tyPlcally had a sharp pane

remarned thin and that extended from the nose far behind the
P-etlyokov Pe-2 PE-212 ot lmmolo, tuly-194.2. Il cleorly partly transparent. cockpit on the right side of the fuselage.
illusirotes the splinter scheme ordered for the wor'booty bolorir bordeis were
oircrqfl during Spring 1942. only approximately Gamoullage lg{r.l953

correct and some

Spring l9a2:
"Matt Light BIue colour. "D)i-colour" is

to be used on the underside of ftiselage and
wings on all rvar-planes."

All captured enemv aeroplanes \\'ere
ordered to be painted in "splinter camoufla-
op"b-

Additional information

Planes painted at the factorv had a high qua-
lin' finish and the pattern follorved regula-
tions. It usuallv took about a rveek for the
facton-to adopt new orders. Nso, aeroplanes
painted at the depots were usually wefl finis-
hed and in most cases followed regulations
closelv. Holever. there were exceptions.

hard to reach areas had been overlooked all
together. Good eramples of unprecise rvork
could be seen on some Breu,sters (BW) and
the single war booty Curtiss P-40M-1()CU
"Warhawk" , KH- 5 1 , painted by the F'AF'

Mechanic School (MekK).
In the earlv days of the Continuation War

some planes like FRu"s and Tupolev SB-2
(SB) had rather fancv dividing line behveen

the belly of the plane and the upper surface.
Grailtally, these features disappeared and the
edges of the colour areas became sharper,
more splinter-alike in shape. Trailing edges

of the lower wings of biplanes were often
Black for almost the whole length. The most
"splinter-alike" wavy camoufl aged planes
were probablv the Blenheim IV planes which
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alkujaan ruotsalaisen lövtöretkeiliiän ia Suo-

men ystävän ruotsalaisen kreivi Erik von
Rosenin henkilökohtainen onnenmerkki iota
hän käytti mm vöputttssuan. \'on Rosen lah-

ioitti 6.3.1918 silloiselle r alkoiselle arnreijal-
le Thulin tvp D ( ruotsissa lisenssillä raken-
nettu, modifioitu \lorane Saulnier typ t)
koneen. jonka siipiin hän oli maalatttanut
kvseisen tunnuksen. \'aikka kone oli vasta
toisena r alkoiselle armeijalle lennetty lento-
kone. otettiin tämä intialaisperäinen, mutta
nrr'ös suosittu kansallisromanttinen, aurin-
gonkehrän svmboli iuuri perusteilla olevien
I lm ailuvoimien tunnukseksi.

SIP (Suomen ilmailun pysyväismädrayk-
siä) I\. BAZ 20.3.1934:

Kansallisuusmerkin si jainti on siiven
molemmin puolin 1/6 koh dalla kärkivälistä,
halkaisiialtaan 4/5 siiven leveydestä merkin
kohdalla. Rungos sa ohiaamon (tähvstämön)

takasein dn ja sivuvakaajan johtoreunan välis-
sä siten , ettd" kansallisuus- ja koneen rekiste-
rimerkki on kokonaisuutena mainitun alueen
keskellä. Kansallisuusmerkin halkaisija on

+/5 rungon levevdestä sillä kohtaa.

13.1.1939

SM-koneiden (letov S-218A Smolik) runko-
tunnukset mddrdttiin maalattavaksi
26.11 .1937 annetun kokeilu mdirdvksen
mukaisesti, iolloin kansallisuustunnus siirtvi
rungosta sivuperäsimeen. Myös TU:t ja VI:t
maalattiin kesästä 1939 alkaen näin.

Syksyllä 1939 YH:n (Ylimääräiset harjoi-
tukset) aikana vksiköissä himmennettiin
oma-aloitteisesti siipien vläpintojen ja runko-
hakaristien taustoja vihreällä. Osassa koneita
jätettiin hakaristin ympärille valkea reunus,
osassa ei. Ilmavoimien komentaja kenraali
[u n dqvi st kävi harioi tu ks e n aikana vi e rai lu lla
mm. LLv 24:ssä, ionka koneissa esiintyi kuva-
ttrnlaisia kansallisuustunnuks ia. Ja perästä
kuului...

3.11.1939

"Hakaristien ympäryksen on oltava puhdas."

Messerschmitf Bf I 09 G-6 -yöhävittäiä (venturipufki
ohioomon etupuolello) MT- 449 4O-sO-lukuien vqihteesso
Utissq. Sotqmqolous io hokoristit ovqt historioq: kone on
päöltä vihreä io olto vqqleqnsininen. Spinnerissö spirooli,
nokosso sudittuno numero 449 io sivuvqkooiosso roitq
volkoisellq.

Night-fighter Messerschmitf Bf I 09 G-6 (os indicoted by
the venturi tube in front of the cockpit) MT-449 ar Uffi AFB
lqte  O'sleorly 5O's. No wqrpoint nor swqstikos onymo'
re: plone hqs overqll olive green upper-surfoces qnd light
blue belly. The spirol on the spinner, lhe stripe on the fin
ond crudely pointed number "449" on the cowling ore

Bristol Blenheim Mk ML-2OI slryskuussq 1944 Vesiveh'
moollq. Koneesso on vöriroioiltqon poikkeuksellisen kul-

mikos sotqmoolqus. Kqnsollisuustunnusien tqustql on
himmennetty voqleonsinisellö DN-vörillö io itörintomotun-

nukset ylimoolqttu. Perösimessö A-kirioin vqlkoiseno
ööriviiyqno PLeLv 48:n komentoio moiuri Ahtiqisen

mukoon.

Bristol Blenheim Mk lV BL-2O t qt Vesivehmoo, September
1944. lt hos unexceptionolly ongulqr borders between the

colours of upper ond Iower surfqces, typicol for this
mqnufocturing botch. Bockgrounds of the nqtionol insig-

niqs hqve been dimmed with light blue DN-colour. Eqstern
Fronl mqrkings hove been olreody oyerpointed. The rud-

der hqs q white outline letter tt A" ofter the commqnder of
the unit (PLeLv 481, Moior Ahtiqinen. modified Morane

Saulnier type t that
was license built in

and remained thus in their original colours. Sweden. It had von Rosen's swastikas painted
on the wings. Consequently this emblem was

llational narkings adopted as national marking of the new Avia-
tion Troops of the young Republic, despite

The Blue swastika on a White disc was the the fact. that it rvas the second aircraft arri-
national marking of the Finnish Air Force to ving to the White forces.
the Spring of l9+5. although the white discs "Permanent Orders for the Finnish År'ia-
were replaced u'ith tight Blue from early tion, SIP IV BÅ2 at March, 20th 193+:
1944 ontvards). Originallv the swastika The national insignia is located on both
emblem of Finnish planes rvas the personal sides of the wing atl/6parts from the span.
goodluck emblem of Srvedish Count Erik von The width of the emblem is to be 4/5 of the
Rosen, who was an erplorer and a profound width of the wing at that location. On the
friend of Finland. He used this srmbol even fuselage, the emblem and serial of the plane
on his pyjamas. Von Rosen donated on are to"be located between the back of the
March 6th 1918 a Thulin spe D monoplane cockpit and the leading edge of the fin so
to the White Army of Finland. Civil War raged that thev are in the middle of that area. The
in Finland at the time. The Thulin rvas a s'idth of the emblem is to be 4/5 of the rvidth
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23.7.1940

"SIP IV BA2:n maaritttksiä muutetaan siten,
ettd, kansallisuustunnuksen valkoisen ympy-
rän läpimitta ei saa olla vli I m." Talvisodan
ko kemu sten nojalla to dettiin kan s alli s u u stll n -

nusten valkoisten pohiaympyröiden pallasta-
van matalalla lentävän suoi ama latun
koneen . Tällä madrd;yksellä raioitettiin käy-
tännössä siipimerkkien kokoa hieman hilli-
tymmäksi suurimmissa kaksimoottorisissa
konei ss a halkaisi j an lähennelles sä ai kai se m -

pien maardtysten mukaan kahta metriä.

1942...1944

Varsinkin tiedustelulaivueissa lelv 12 ia LeLv

16 tummennettiin rungo n ia siiven yläpinto-
jen kansallisuustunnusten valkoisia taustoja
vihreälld. LeLv 12 häiryti silloin tällöin koko
valkean taustan FR-koneidensa siipien yläpin-
rroilta ja rungoista. Samoin LeLv 26:n FK:t
1943, mutta vain siipien päältä. lelv 16 taas

iiltti hakaristille valkoisen reunuksen sekä
siipien päälle ettd runkoo n tai vain yläpin-

of the fuselage at that location. "
During the Autumn 1939 some units dim-

med the White background circles of the
swastikas on the fuselages and topsides of the
wings Green. Some planes retained a Vhite
edge around the swastika but not all . The
Commander of the Air Force , General [und-
qvist visited some units at the time, for
erample [[v 24, which had independently
dimmed roundels described above, enjoyed
this high-ranking guest. And the Generalhad,
of course, the last word on the matter:

"surroundings of the swastikas must be
clean" (November 3rd , 193».

July 7th,, 1940: "Order SIP N BAZ is
changed so that the diameter of the white
roundel of national emblem is not to be over
I m.". The bitter experience from Winter
War showed that white roundels of the natio-
nal markings compromised low-flying



noille.
Kansallisuustunnuksen enimmäishalkaisi -

jaa 1.0 metriä noudatettiin poikkeuksellisen
säntillisesti. Merkittdvin poikkeus lienee ollut
Heinkel He 59B-}-koneessa HL-59 kesällä
1943 olleet valtavat siipimerkit sekä vla- ettd,

alapuolilla.

12J,1944

Maar attiin s o tako n e i d e n kan sallisuustunnus -

ten taustat himmennettdviksi DN -varilla. Tätä
ennen loppuruodesta 1943 Koelentolailue oli

Blockburn Ripon Mk llF (VL:n merkinfä
R.29),Rl- I 40 olkuperäisessä sotomoo-
louksesso on Vesivehmoollo. Koneen
rungosto puutfuu poikkeqvosti musto
vöri. Ahq se on vqqleonhormoo io
pööltö.vih.reö mustillq kentillä peräsi-
mrsso lq silvtssq.

Blqckburn Ripon Mk IIF (Vt fype R.29)
Rl- t 40 in originol comoufloge potfer'
not Vesivehmoo. Unusuolly Block
oreqs omitfed from the fuseloge. Bot'
tom of the plone is Light Grey, upper
surfoces qnd the fuseloge Olive Green
with Block oreos on the wings.

tehnrt varsin laajola kokeilula erilaisilla him-
m entämistavoill a, iorsta valittiin help oin . Käy -

tännöss a tawtan värisdvy vaihteli melkoisesti
ja erityisesti rrntamayksiköiss d, ei aina varva:u-

duttu himmen tdmdan koneide n alapintoi en

tunnuksia (esim. CU).

21.2.1945
Kenraali Andrejev huomautti Ilmavoimien
koment aja kenraaliluutnantti lundqvistille,
että LVK:n (liittoutuneiden valvontakomissio)
jäsenten keskuudessa on herättanyl" kummas-
tusta, ettd Ilmavoimat jatkuvasti toimivat
"hakanstin merkeissä". Yaikka heille selvi-
tettiin hakaristin alkujuuret ja llmavoimien
hakaristin historia erikseen, oli Andrejev sitä
mieltä, ettdt hakaristi, muodossa tat toisessa,

on natsien tunnuksena tehnyt itsens d, mah-
dottomaksi. "Mutta Suomessa sitä fatkuvasti
v ilj ellaan,, j op a las t e n I ei kki kalu i s s aki n . "

13.3.1945

"Tasavallan presidentti on mddtdn'
tryt, ettd Suomen ilmavoimien kansallisuus-
merkkinä on 1.3.1945 (siis taannehtivasti!!!
Toim. huom.) alkaen oleva sotilaskokardin
mukainen sinin en ja valkoinen ympyfi,. Mil-
loin td:ma merkki tulee valkoiselle tai vaaleal-
le pohj alle, ympyröidaan se selvästi erottuval-
la mustalla kehysviivalla. Samalla kun enti-
nen kansallisuusmerkki poistetaan, jatetdan
käytöstä pois muutkin Ilmavoimien kalustos-
s a ollee t hakaristiaih ei set tunnu smerkit.

Yllä olevan johdosta annetaan uusien
merkkien maalaamista varten seutaavat
ohjeet:

1) Merkit maalataan koneissa samoihin
paikkoihin kui n tdhdnastiset hakaristimerkit
on maalatfil

2) Merkin koko (suurin halkaisiia) on
2/3 ny\<yisestä.

3) Muoto mdd,rrtetdan siten, ettd sisim-
män valkoisen ympyran sdteen ollessä=r, ofl
sinisen ympyrärenkaan suurempi säde -Zr ia

"Jupiter-Aero" AEi-59 on myös Vesiveh'
mqqllq. Kone noudqttqq kolmekymmenlu'
yun vokiokqqviotq iq myöhempäö horioi'
tuskonemqqloustq ollen päältä kquttqql'
tqon vihreä. Merkilleponrovoo on, 9liä omitted the White background of
tiimän koneen vihreö on selväsli vihreöm. national insignias totally- on those
nitl fgin e;lmerkik_sj qoiomoqlqfiuien Ripo' ioiations of tfieir FR planäs. LeLv t6
nin lqi Hurriconen selvästi ruskehtqvo vih.
reä. 

rsrr ru§rEnrq's Yrn' relained white edge around swastika
both on the wings and the fuselages or

"Jupiter-Aer o" AEi-59 olso qt vesivehmqo. only on the wings'

sii[å'iii;;;";iii!; p"6ein from the The order concerning 
-the 

maxi-
l93o,s with Olive dreän ,pper side qnd mum 1.0 meter diameter of the mar-
Light Grey bottom. Nore rh-qi the Green of king were obe,ved regularlv without
this plone is cleorly deeper sh-ode tho.n- thql erception. Heinkel He 598-2 HL-59,
oJwgr pointed_Ripon-or Hurricone which in rlie Summer of. 1943, was one
cleorly hqve o Brownish shode to their .i..ptlo, with its huge wing roundels

both ontop and bottom surfaces.

aircraft with the camouflage. In practise, this 0n the January lzth 1944, all White
order limited the size of ioundels especially backgrounds of national insignias on the
of the biggest twin-engined ti?es. front line types were to be dimmed with DN-

During the Continuation War, especially colour (light Blue). There had been many
the recce squadrons lelv 12 and LeLv 16 tests with different ways of loning down the

darkened the Vhite roundels on the tops of White part of the emblem, the easiest one of
the wings and fuselages with Green. LeLv 12 those was choosen. In practise the shade of

Hqwker Hurricqne Mk I HC-452 on viimeinen Suomessq säilynyi metqlli'
kone,iosso on sotqmqqlqus. Kone on nykyisin vqrqsloitunq Luonefiärvel'
lö, tässä kuvqsso vielä nöyrteillä Keski-Suomen ilmqilumuseosso. Sivupe-.. 'n on koneesto HC-455, iosso on vielä olkuperäiset RAF:n värit.rqslt

Hqwker Hurricqne Mk I HC-45 2 is the only surviving intqct plone of metql
construction in Finlqnd thqt cqrries the ori§inol "wqr-scheme" colours. The

plone is todqy in storoge in Luonetiörr!. The photo shows f_h" plone of
Keiki-Suomen llmqilumuseo, Tikkqkoski before it wqs moved into storq'
ge. The rudder is from the Hurricqne number HC-455 qnd srill cqrries fhe

originol RAF colours.

the backgroun d varred a lot and especially
front line units did not always bother to dim
the lower surface markings (for example
Curtiss 7 5A Hawk, CU).

0n the }Lth February 1945, Russian
General Andreyev told to the General [und-
qvist that the members of Allied Control Com-

mission (ACC) were wondering why the Fin-
nish Air Force was using the swastika, LLt-

hough the history of the Finnish swastika was

clarified to Commission, Andreyev conside-
red the swastika to be an inappropnate
emblem to use, regardless of its origins,
because of its use as aNazi emblem.

l5arch 13th 1945:

"The President of Finland has ordered that
the insi gnia of the Finnish Air Force is to be

blue and white roundel like the military
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ulomman valkoisen renkaan =3r.
-Värien säw on santa kuin hakaristinter-

keissä.
Mnntos on toteutetta\ a heti. niitt ettei

tämän määriivksen saavuttua enää lennetä
vanhoilla nreikeilki vArustetuilla koneilla.
Varastoituienkin koneiden merkit on muutet-
tar-a l.+. I9+5 nrennessä."

Tänrä rajoitti kärtännössä kokardin mak-
sinrihalkaisilaksi 66 cm.

0tAt(oilt- tll lliiRlllrAlsArullllus
16.6.194'!

"llmavoimien Esikunta on käskenvt otta;
kävttöön sotilaskoneiden lisäturtnukset. "

Mvöhempien tapahtuntien valossa kvseessä
oli Saksan ja sen kanssa \euvostoliiton vas-

taisella rintamalla tointineiden ilmavoimien
itd,rintam atu n n u s . s u o ntalai sittain " revan s si -

raita". Kaksi piiivää mvöhemmin ilmavoirnien
komentaja ilmoitti kaikille lento- ja it-jou-

cockade fronr March, 1 st 1945 onrvards.
(note: the order \\'ils retroactive! Ed.). When
this emblern is used on White or tight colou-
red base, it should be surrounded by a thin
Black border. When the previons national
nrarking is removed. also other srvastika
emblems found on the equipment of the Air
Force are to be removed.

The new markings are to be painted as

follou's:

1 ) Markings are to be painted at the
sanle locations on the planes as current
su'astika enrblems

2) )larimum size of the emblem is
2/3 of. the current entblent

3) Form of the enrblem is defined so,
that if the innermost \\'hite roundel has
radius r, the Blue ring has radius of 2r and
the outermost White ring has the radius of
3t. The shades of colours are sAnte its irr
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koille omien koneiden uudesta merkitsemis-
tavasta. Merkintä käsitti keltaisen ( FS 2 32'i.
13637 , 13655) , 50 cm leveän vyön takarun-
gon ympäri ja siivenkärjet alapuolelta I/6
kärkivälistä. Maalaus tapahtui esimerkiksi
LLv 26:ssa 22.6.194t.

Tunnus naalattiin periaatteessa kansal-
lisuustunnuksen ja peräsinten väliin, muuta-
nrissa koneissa (eritvisesti AEi-, FRw- , ja PY-
tn'peissä) osittain kansallisuustunnuksen alle
ja parissa FO:ssa eteen! Muutamissa harjoi-
tus- ja koulukoneissa raita ei kiertänrt kaik-
kien koneiden (fO-. Gloster Gauntlei Mk II
GT-, Pl'-) rungon vmpäri, \'aan runkotunnus

iäi edelleen suojamaalatulle pohjalle. Rinta-
malaivueissa ei oltu niin tarkkoj 

^ 
ja raidat

maalattiin vähän sinne päin. Varsinkin BW-,
FA- (Fiat G.50), F'R- ja GT-koneissa keltainen
saattoi peittää osizt runkotunnnksesta, mutta
mr'ös muissa hrpeissii tiitä esiinn'i. Lukuisis-
sa Bren'stereissli raidan kohdalle iätettiin
runkotunnuksesta vain nllmero.

Tehtaalla maalatuissa koneissa tunnuk-
set olivat tiukasti maalausohjeen mukaisia,
mutta muualla rnaalattuina niissä esiintvi
vaihtelu a. Epdtavalli sen lewisiä runko raito -

ia oli useissa koneissa. Esimerkkinä FR-
125, joka varntaankin oli lajinsa Suomen
ennätvs ja toisena ddrimmäisywenä DS-l:n

Alkuperöisen sotomqqlouksen käyt-
töönoton mäöräövön ki{elmän liittee-
nö oli oheinen piirros, iosso esimerk-
kikoneenq on kuomullo vorustetfu
Fiot G.5O. Tötä koqvioto ei kuiten-
kqqn pidö otloo kirioimellisesti!

Originql order issuing the wqr point
hod on qitqched drqwing of q Fiot
G.sO with conopy os exomple of sche-
me. However, don't toke this drowing
too literolly!

swastika emblems. This change must be
applied imrnedi ately, so there is no planes
flying that carv the old ernblems once this
order has been received. Even the mar-
kings of the planes in store must be chan-
ged by April lst 1 945,

This lirnited the maximnm size of
cockade to 66 cm.

[astern lront marking
lune 16th 1941:

"The Headquarters of the Air Force has orde-
red to start the use of additional markings of
the militarv plAnes". This was the Eastern
Front marking of German and parallel air
units of it operating on the Eastern Front
against Soviet Union. Two davs later the com-
niander of Air Force notified all flving units
Irnd anti-aircraft units of the ne\\' markings of
friendlv aircraft. Marking consisted of a 50
cm l'ellou. (FS 1363-, 13655) band around
the rear ftrselage and bottom wing tips 1/6 of
the span n'ith same Yellow. For example [Lv
26 painted its aircraft at June 22th 1941.

In principle, the band was painted
befween national emblem and the fin. Howe-
ver, some AEi, FRw and PY planes had the
band partlv under national ernblem and a

noin .j5 cm leveii ritita.

28.8.1941

Fiat-laivueen LLv 26:n sotapäir,äkirjasta:
"Maulattiin lisätunnus koneisiin. Mootto-

rinsuojukseen 50 cm rengas santalla värillä
kuin rungoss a on."

31.8-1.9.1941

Mddrdttiin I -moottoristen hävittäjien nokan
vmpäri maalattavaksi keltaine n raita. Keltai-
nerl nokka oli rnyös muutamassa tiedustelu-
ja harioituskoneessa (mm. BU [Bristol Bull-
dog Mk Ml , FK-, FO-, LY- [Westland Lysan-

der Mk Il, PY-). Raita oli usein 50 cm, FA,

MT) tai 75 cm (HC,MS [Morane Saulnier
M.S.406/410C-IL MT) leveä tai se peitti
useimmiten koko moottorisuojuksen (BW,

FRw, Gt [Gloster Gladiator Mk II], GT).
Mr,ös poikkeavia leveyksiä esiintyi (HC, [G
ILavotskin taGG-3] , MS, MT).

18-21.6.1944

Madrattiin keltainen väri poistettavaksi nokan
pddltdt. Tama tehtiin laivueissa usein sutimal-
la nokan yläpuoli vihr eiilld,. Ainakin HLe[v
26:n BW:ssa oli mvös mustia juovia.

4.9.1944

Määrättiin kaikki itdrintamatunnukset pois-

couple of FO planes even had it in front of
the emblem! Some trainers did not have
band around the whole fuselage, but the
whole fuselage serial was completely on the
camouflage (FO-, Gloster Gauntlet Mk II GT-,
PY-). Again the front line squadrons were not
too obeyant. Especially, on BV, Fiat G.50
(fA), FR and GT types Yellow might cover
parts of the fuselage serial, but also other
types have this feature. Many Brewsters and
Fiats had only numbers of the fuselage serial
repainted on ihe Yellow band

Planes painted at the factory were follo-
wed orders strictly, but other places had
some variations. Non-standard fuselage
bands were seen on FR- 125, very wide band
while on the other hand Desoutter Mk II DS-
I had about 35 cm narrow stripe.

August 28th, 1941:

[Lv 26 (front line fighter unit with Fiat
G.50s) war diarv:

"Additional marking was painted on the
planes. 50 cm rvide band on the cowling with
the same colour as Lrsed on the fuselage".

August 31st / September lst 1941:

Yellorv band was ordered to be painted
around the nose of the single-engined
fighters. A few recce planes and some trai-
ners also carried Yellow nose bands (Bristol
Bulldog Mk IVA BU-, FK-, F0-, Westland



tettaviks i 1 4.9 .19 44 mennessä.

5 .9 .1944 DO- 1:n lentopäir.äkirja:
"koneen keltaiset tunnusmerkit poistettu
maalaamalla."

15.9.1944

PLe[v 48:n sotapäivahrla: "saatiin käs§ kel-
taisten omakonetunnusten p oistamisesta. "

HU(lIATTAUAA

Yarrnavtteissä samoillekin väreille esiintyy
merkitfär'iä eroj a. Tama johtuu osittain alku-
peräisten r'ärien r'älisistä keskinziisistä erois-
ta, v d,,r ika rt t a\-e rtailu n ai kai si s ta v alatstu s o I o -

suhteista sekä säästyneiden ndytteiden säilv-
tyksessä tapahtlneesta muuntumisesta Jäl-
kimmäiseen vaikuttavat muun muassa säilv-

tvspaikka, sen pölyisyys, valoisuus ja kosteus.
Olosuhteista johtuen vdrit voivat olla tummu-
neita (likaisia, 

f olloin alkuperäisen värin esil-
le saaminen vaatisr hapettuneen pintakerrok-
sen poishiomisen) tai haalistuneita (aurin-
gonvalon vaikutus). \äin ollen yhden ia aino-
an oikean värisär1'n mddrittäminen on mah-

dotonta.
Kuten edellä olevien pdrivamaanen valos-

sa kdy ilmi, elat muutokset tapahtuneet vaurr

sormia nap sauttamalla yhdessä yö s sä.

lAHITTI

Alkuperäisasiakirjoia, kuten Ilmavoimien
pysyväis mddrayksiä, Ilmavoimien esikunnan

§_

"-*f.,

Fokker D XXI FR.-t25 Hyvinkäöllä heinäkuun olussq l94t tyypillisessä vorhoi'
sesso sotomqqlouksessä. Loskutelineiden suoiomoolousto on lehostellu muslil-
Io iuovillo io rungon todellq leveä ilärinlomqroito on mqolotlu surutto rekisle-

rimerkin Yli.

Fokker D XXI FR-l25 or Hyvinkää, tuly 7941. fypicol eorly worpoint is illustro'
ted. Fixed londing geor spols hove block srrifes odded in the unit-level. fhe

iuseläge bond is much wider lhqn usuol ond il hos been
poinled over the seriol.

käslryi a ja IlmavE:n ia VL:n välistä kirjeen-
y athtoa alkup eräises sä maalauksessa olevat

kunnos tamattomat museokoneet ia konei-
denosat,valokuvat.

Brewster Mod el 239:n BW-393:n sivuvqkooio Suomen ilmoilumuseostq
Vqntqqltq. Suoiovärit ovqt musfq io vihreä kopt Hqns Windin ilmovoit'
tomerkinföien ollesso volkoisio

The rudder of Brewster 239 BW-393 in Suomen llmoilumuseo, Vontqq.
Colours qre Olive Green qnd Blqck. Victory msrkings of coptoin Hqns
Wind qre White.

Lysander Mk I tY-, PY-). The band was 50

cm (CU- , FA-, MT-) or 75 cm (Hawker Hur-
ricane Mk I HC-, Morane Saulnier
M.5.406 /410C-1 MS-, MT) rvide or it covered
the whole cowling (BW-, FRrv-, Gloster Gla-
diator Mk II Gt-) . There were of course
exceptions (UC- , Lavotchkin LaGG-3 LG-, MS-

, MT-).

lune 18th / 21st 1944=

Yellow colour above the nose was ordered to
be removed. This \yas on some cases done at

the squadrons bv brushing the upper side of
the nose by camouflage Green. At leat BWs of
the H[eLv 26 had also Black stripes above
their noses.

September 4th 1944:

All eastern front markings were
ordered to be removed by Septem-

ber t4th 1944.

September 5th 1944:

Log book of the Douglas DC-} D0- 1: "Yellow
markings of the plane overp atnted" .

September 15th 1944=

War diary of PLeLv 48: "Order to remove yel-

low friendly markings was received".

lmportant notes

Colour samples even from the same colours
differ very much. Colour batches had diffe-
rences originallv, light conditions colours
were compared to colour reference maps
(like the FS 595 standard used here) and
then the samples have of course changed
over the years because of the storing condi-
tions, dust, light, humidity etc. Colours might
be darkened from the dust and dirt; to get to
the orig inal shade one should be able to rub

down the oxidation. Nso the sunlight tones
down colours. All in all, it is practically
impossible to define one and only 'right'
shade.

As cafi be seen from the dates above,
orders were given but changes really didn't
usually take place overnight.

Sources

Original documents, like Permanent Orders
of the Air Force, orders from the Air Force
Headquarters and correspondence between
the Air Force Headquarters and the State

Aircraft Factory. I,{on-restored museum
ancraft and aircraft parts with original
colours , lr great amount of photographs.
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lllaalaus ennen laluisotaa

1-tsenäisyyden alussa vuosien 1918- l92l
I välillä laivojen van ohvaaleanharmaa (noin
Igrrbrol lZ».

Torpedoveneitten (S- ia C-luokka) kan-
net olivat linoleum-päällysteisiä eli suklaan-
ruskeita (Humbrol 1 19).

Vuodesta l92l alettiin aluksia maalata
hwin tummanharmaalla varillä. Tässä värissä
alukset olit,at noin tuoteen L930, jolloin siir-
ryttiin keskiharmaaseen väriin. Samoihin
aikoihin muutettiin vanhempien alusten (t),k-

kiveneet ia miinanlaskija M1) komentosillan
kaiteet kangaspäällysteestä kiinteäksi teräsle-
r,yksi . Tama muutos helpottaa myös valoku-
vien ajoittamista.

Ialuisota

Talviso dan alussa olivat kaikkl varsinaiset
s ota- aluks et nahtav asti e delle e n sotaa e d eltä-
vässä keskiha rmaassa. laivaston kävtössä
olleista apualuksista arnakin jdansarkijät
maalattiin valkoisella suoj akuviolla alkupe-
räisen mustan runkomaahn paalle. Vuoden-
vaihteessa 1939-40 maalattitn arnakin Turun
vesillä talvehtineet panssar rlalat kokonaan
valkoi sella su o j avililla.

latkosota

Yalftalhan arkana vuonna 1940 maalattnn
sota-alukset kokonaan tummanharmaiksi.
Kesällä l94I jatkoso dan alkaessa oli lisätty

W
rl
::i

History

llinnish Naw was born in 1918 when the

fi Republic of Finland declared her indepen-
Å dence from the Russian Empire. Most of
the Naly's vessels during the first years of inde-
pendence were old Russian ships that had
been left in Finland. Nl these ships were light
vessels like torpedo boats, gunboats and patrol
boats, the heav,v vessels of the Imperial Naly
har,ing been pulled back into St. Petersburg
during the u-inter of 1918. Later these ships
forrned the backbone of the Soviet Red Banner
Baltic Fleet.

Finland had limited economical
resources in this period and the navy recei-
ved only the remains from the defence bud-
get in 1920's, Some new vessels were recei-
ved , never the less, most notably some Bri-

tish Thornycroft torpedo boats.
Finland had also inherited a highly deve-

loped coastal artillery system from the Rus-

sians which was kept in good order after
their departure. This chain of coastal fortifi-
cations protected the coast from Åland
Islands in the West to Koivisto in the East (40
km from St. Petersburg).

In early L927 a naval program was crea-
ted which enabled the Navy to acquire new
ships in the beginning of 1930's. The most
important of the ships received were the two
coastal defence vessels Ilmarin en and Yaina-
möinen both armed with four 254 mm guns.

The navy also received five submarines and
the Coastal Guard received a series of fast
patrol boats (Vartiomoottorivene). In addi-
tion, in 1940 the rrayy received two new
minelayers. Other additions during the war
years included new torpedo boats and some

I71G§S{T
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mustaa valkoist a ia vaaleanharmaata sisältä-
viä suojakuvioita. Iaansärkijät oli suoj amaa-

lattu samalla tavalla. Kuvioita muutettirn arna-

kin vuosittain. Perusv arit nafitdvdtt p\Is\Ineen

paapiirteissään samafia, mutta tdtsta ei ole
tä'yttä varmuutta, sillä värikuvi a o n n i u kasti .

Sotien iälkeinen aika

Sotien ja ruwauskauden tä1keen merivoimien
sota-aluksien sivupintoien väri oli laitahar-
maa. Värisälyt vaihtelir at ionkin verran.
Poikkeuksen tekivät m00ttoritvkkiveneet
( Hurla-, Jym),- ja Taisto-luokka sekä myö-
hemmin Yasamat ja \uolet), joiden sivujen
vart oli vaalean harmaa (esim. Humbrol
129) 50- ia 60-luvulla. Kannet olivat joko
puunvärisiä. vihreitä (Humbrol 80) tar laiva-

harmaita.
Naamio maalalksia alettiin kayttaa 7 0-

luvulla. Värisdwt olivat harmatta ia niitä oli
(yleensä) neliä: tumman harmaa (Humbrol
79),, keskihatmaa (Revell 47), vaalean har-
maa (Humbrol 126) )a vesilinj aharmaa
( Humbrol l1I). Osa aluksista iai kuitenkin
edelleen sirupinn orltaan yksivärisiksi eli lai-
i.aharm aaksi (Humbrol 140) (esimerkiksi
n kkiveneet j a saattaiat),

Vihreistä kansista alettiin luopua f oskus

70-lurun lopulla ja rre maalattiin samalla lat-
vaharmaalla kuin sivupin nat tar sitten fiaa-
miovärein.

SO-luvun lopulla otettiin kär,ttöön uusia
rr amtomaalela. joiden vleissäw on {( rus-
kean-r,ihreämpi" kuin aiemmin: tumm an har-
ma^ (Humbr ol 32), keskihar-
maa (Humbrol 111) , vaalean

harmaa (Humbrol 92) ja vesilinj aharmaa
(HumbrolT2),

Kaikki artikkelissa mainitut väriszivyt ovat

allekirjoittaneen ja Y esaHalmeen suosituksia
astasta ia sellaisinaan lähes oikeita. Tarkem-
mat säqrt saa halutessaan aikaiseksi maa-
lisekoituksilla.

Aluksen pohjan vafi riippuu rungon
matenaahsta. Teräs- ja puualuksien
vedenalainen osa on punainen. Numiini- ia
lasikuiturunkoisten pohi at on maalattu vih-
reiksi.
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nish Navy laid thousands of rnines between
Porkkala (Finland) and Naissaar (Estonia)
which largely prevented any movement of
Russian submarines or surface vessels. In
the summer of 1942, however, Russian sub-
marines were able to sneak through the
minetields and attack the supply lines in the
Western Baltic. As a countermeasure in the
spring of 1943 minetields were complimen-
ted with a submarine net. As far as is known,
n0 submarine had penetrated this obstacle

VNHAT NAAMIOSdVYT:

Ohjuslautta ISKU ( 7O-luvun alussa ),

Moottoritykkivene NUOTI -lk ( 7O-luvulla ),

Ohjusvene TUIMA -lk ( L975 ), uudetnaamiosävyt 90-luvulla

RawaajaKUHA -lk ( 70-1uvu11a ), uudet nuamtosävyt 90-luvulla

Vartiovene R -lk ( 7O-luvun lopulla ),

Miinalaiva KEITI/iS SATMI

Hrnaaia DR -lk ( ZO-LWUILA ),

Kalustovene KAVE -lk (lO -luvulla ),

UUDET NAAMIOSZIYYT:

Ohjusvene HEISII,{KI -lk ( 8O-luvun lopulla ),

0hiusvene RAUMA -lk ( 90-luvun alussa ),

Raivausvene KIISKI -lk

Komentovene SY"IKSY -lk ( 90-luvun alussa ),

Miinalaiva HäMEENMAA -lk ( 9O-luvun alussa ),

Miinalattta PNSIO -lk ( 90-luvun alussa ),

Miinalaiva POHJNMAA ( 9O-luvun lopulla ),

Ohjusvene HAMNA ( 90-lurun lopulla )

Tykkivene TURUNMAA -lk ( 90-luvun lopulla )
other light vessels . In general, holl-et'er, the

na\r,. fought the Continuation War u-ith the
vessels it had acquired before the war.

The navel program was controversial
from its beginning because the objective of
the nan- \\'AS not clearh, defined. Under this
program Finland acqulred trvo heavily armed
vessels with hean. guns u'ithout paying atten-
tion to the need for escort \.essels for their
proper employment. In order to use these
heavy ships properh,esc0rt frigates 0r
destroyers would have been needed and
these escort vessels never materralised. The

conditions in the Baltic Sea also offered good

possibilities for min e warlare
but the mine laying and swee-
ping resources of the Finnish
\an, proved to be totally inadequate during
the u-ars. Finland also lacked proper escorts
to protect sea tratic u'ith Su,eden. 0nlv severe

weather conditions saved the Finnish sea

routes from being cut bv Russian submarines
during the Winter War (:0.11.1939-
13.3.1940). During the later Continu ation
war (25.6.194t-4.9.t944) the Red Banner
Fleet was blockaded in leningradby the Ger-

mans and could hardly move. The Frrieges-

marine, with some modest help from the Fin-
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Vetehinen-luokan sukellusr eneiden kanssa.
Veneiden kannet ovat tummanhatmaat.
(P.Huor.inen)

Klas Horn in the 1930's with a number of
Vetehinen-class submarines. It is painted in
nriddle gre) Also note the dark grey decks
of the submarines.

o tXHä,'r l"' 
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The gunboat Turunmaa sometime in the
1930's.

O Panssarilaiva Väinämöinen vuosien

1934-37 valilla (P. Huovinen) .

The coastal defense ship Väinämöinen at

some time befu'een 1934 and 1937 .

ilPanssarilaiva Ihnarin en ja VMV S-luokanv vartiomottorivene kesällä 1941 (SA-

kuva/meriv. )
The Ilmarinen with a VMV 8 class patrol

boat in the summer 1941.

fi Moottoritykkivene NUOLI , 1982. Ir{aa-Y mromaalauksien toteutuksen tarkkaa
ajankohtaa on varkea maarittaa. Esim. Nuoli
Z:ssa oli naamtokuviot jo 1974, kun taas
Ituoli 5 :ssä ei vielä L9l A vaan vasta 197 9 .

The motor gunboat
NUOTI in 1982. The

date of the picture is hard to ascertatn as

some boats in this class had akeady received
this camouflage scheme in 197 4 while the
last were painted in 1979.

,a Miinalaiva HÄMEENMAA , 1993. Melko9 vdhd,n käytetty talvrnaamiointi . Yaalean-
harmaat ia osa keskiharm arsta alueista on
maalattu valkoisiksi.

The minelayer uÄnnunNMAA in 1993,
sporting the seldom used winter camouflage
scheme. tight grey and part of the middle
grey panes have been painted over with
white.

before autumn of 1944 when the Red Army
retook Estonia and Finland had pulled her-
self out of the \\'ar,

At the beginning of the Winter War Rus-
sian warships bombarded Finnish coastal
batterres at Koivisto and other parts of the
South coast but with meagre results. The
battleshrp Marat and the cruiser Kirov both
received hits from coastal defence batteries
during these duels. After this inauspicious
beginning the major Soviet surface comba-
tents remained at Leningrad f.or the duration
of the \\'ar. Even Submarine warfare became
impossible bv the end of December when the
sea froze.

After the antumn of 194I, with the Red
Banner Fleet blockaded in leningrad by the
Germans. onli smaller vessels and submarr-
nes could break out and threaten Finnish and
German sea routes. There \\'ere some skir-
mishes befween light vessels of the Russian
and Finnish /German nar-ies betn-een L94l-
1943 but no major activitv \\-as seen at the
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sea after the Russian
evacuations of Tal-
linn (Estonia) and
Hanko base (Fin-
land) in October and
November L941. On

both occasions many
Russian ships were
lost to mines. In
1941 the Finnish
){aw lost the coastal defence ship Ilmarinen
ri'hen it hit a mine and sunk (durirrg a diver-
sionan- operation as part of the German lan-
dings on the Estonian islands). In the sum-
mer of 19++ the Red \arr supported Russian
attacks on Finland. Some lanriing operations
took place in the Bav of Viipuri in June and

July 1944 but Russia could not achieve 
^bridgehead on the Finnish mainland. Finnish

and Germa{r light vessels tried to attack the
Russian ships supporting the landing forces
but were repulsed by Soviet airpower.

For many years after the war Finland

once agatrr allocated relatively few resources
to her defence forces. This applied to the
nary as well as other forces and it received
new vessels only when it was absolutely
necessary to replace ageing existing vessels.
Since the 1980's, however, the Finnish naly
has received new missile boats and other ves-
sels, rvhich have considerably increased the
fighting capacity of the navy. Finland's coas-
tal defence system has also been constantly
updated both'technically and, materially .



ff Miinavene TUUTI , L995. Muutettu
V shiusveneestä miin aveneeksi 9O-lurulla.
Uudensdvyinen fiaamtointi.

The mine boat TUUII in 1995. This er-
missilecraft was converted to a mlne boat in
1990's.

fAOhjusvene TYRSKY , 1993. Tämä alus-
v luokka naamiomaalattiin - 

0 -lurun puoli-
välissä. Uudet värisdwt totentettiin 90-lurulla;
esim. Tyrs§ssä oli 198- t.anhat sänt. mutta
1993 uudentyyppinen maalatts,

The missile boat T\-RSh\- itt 1993.
Camouflage was first applied to it in the
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tirst tuuo decades

During the earh' \-ears of the new republic
(1918-1921) Finish nar1' vessels were pain-
ted uniform light gre)- (Humbrol 129t. In
addition S- and C-class torpedo boats had
linoleum-covered decks, ri-hich were choco-
late brown (Humbroll 119), In l92I the
base colour of navy vessels \\-as changed to
dark grey which was replaced bv medium
gre)' around L9lO, This colour u-as then used

until the beginning of World War II.

Winter War

At the beginning of the hostilities all of Fin-
land's major ships were still in their original
medium gre)- colour. Icebreakers were the
first ships to receive white camouflage (in
order t0 hide the ships from enemy bom-
bers) . Thls camoufl age applied to Ilmarinen
and Väinämöinen u'hich spent most of the
\Yar in Turku n'here thev significantly strengt-

1970's. The new color scheme was applied
in the 1990's.

O fl llä ä,1,: ffi :^,' å,' k:?:ålÅ,1 
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Missile boat Naantali in 1997. Note the
uncommon Black number.

fti Ohjusvene HELSI|{KI , 1995
vThe missile boat Helsinki in 1995.

(ÅMiinalaiva POHJNMAA, 1998. Muutos-r'l/ 
t,i i d e n i äl ke . n, i1., malla keulakan n e 11 a

on 57 mm:n tvkki , etumasto on moderni-
soitu ja alus 0n saanut naamiomaalatksen,

joka on uutta varisavyd.
The minelayer POHJAI\MAA in 1995,

l{ote the new 57 mm gun at the bow and
modern ized mast as well as the new colour
scheme.

frMiinalai''ra POHJANMAA , Ennen 90-vluvun muutostöitä, jolloin keulassa oh
vielä 120 mm:n tykki. Koko alus (myös kan-
net ) onlaiva.harmaa,

The minelayer POHJAI{MAA before its
renovation. Note the 120 mm cannon at its
bow.
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hened the anti arccraft defences of the city.

Ihe Gontinuation War

In 1 940 all vessels were repainted a uniform
dark grey. From the summer of l94l
onwards camouflage patterns of black, white
and light grey were painted on the dark grey
base. Icebreakers (which acfially did not
belong to the Nay) received a similar
camouflage scheme. The patterns were
changed at least once a year but the colours
seem to have remained the same throughout
the war. Unfortunately this has not been con-
firmed by documents at hand and colour
photos from the period are few and far
befu,een.

1945 to 1999

After the u,ar, Finnish Naw vessels were agarrr
painted a uniform gre\r (bnip grey, Humbrol
140), although there were differences in the
colour from ship to ship. An exception to
this rule were Finnland's motor gunboats
(ex. Torpedo boats) which were parnted a

light grey (Humbrol I29). Torpedo boat

decks remain ed a natural wood colour or
were painted green (Humbrol 80) or ship
grey.

Camouflage patterns returned to ships in
I9l0's when a new grey based scheme was

introduced. Four different shades of grey
were used: dark grey (HumbrollTD, middle
grey (Revell 47), light grey (Humbrol 126)
and water line grey (Humbrol 141). Some

ships (e.g. gun boats and escorts) remained
in the original ship grey colour although
their green decks were over painted with
camouflage colours or ship grey in the late
1970's.

At the end of 1980's a new set of colours
was taken into service. The new colours have

a shade of brown/green when compared to
the old camouflage colours. These new
colours arc dark grey (Humbr ol 32), rniddle
grey (Humbrol 111), light grey (Humbrol
92) andwater line grey (HumbrolT2).

The colour used below the water line on
Finish Navy ships is either red or green
depending on the mat erral used to build the
vessel. Numinium and tiberglass are painted
green while steel and wood arc patnted red.
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Geust & Petrov:
YEIU'iJiiN JA ru.LIITOlU
TEIUTOKONEIDE!U
SUOJAMAALAUKSET
JA TUNNUKSET 1914 .194
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Täma kirla on ensimmäinen koskaan julkaistu teos, joka sys-

temaattisesti kuvaa ja analysoi vähemmän tunnettua aluet-

ta Venalän ja Neuvostoliiton ilmailuhistoriassa - ientoko-

neiden suojamaalauksia ja tunnuksia

Lähinnä julkaistun materiaalin vähyyden takia ervät ve-

näläiset ja ennen kaikkea neuvostoliittolaiset lentokoneet

oie juuri iunnettuja mielenkiintorststa väreistään ja mer-

keistään

Lukuisia erilaisia valokuvia ja väripiirroksia käyttäen kir-

jan kirloittajat todistavat että venäläiset ja myös varhaiset

neuvostoliittolaiset olivat erittäin taitavia konerden väri-

tyksessä sekä tunnusten ja merkkien teossa.

Kaikki kirlassa esitetyt tiedot ovat ehdottoman tarkkoja.

Karkissa kuvissa on poikkeuksellisen tarkat kuvatekstit, jot-

ka samalla kertovat ilmailun kehityksestä kyseisellä ajan-
:-t.-^t1^

ld Ksoild

Tekstiosuus kuvaa siviili-ilmailun ja sotakaluston suo-

jamaalauksien ja tunnuksien kehitystä Toisrn kun lännes-

sä on yleisesti luultu, eivät Venäjän ja Neuvostoliiton suo-

jamaalaukset ja merkinnät koskaan olleet kovin tiukasti

määräyksien säätelemiä, vaan päinvastoin niissä käytettiin

hyvin paljon yksilöllisiä ja paikallisia piirteitä ideoiden poh-

jana ja tämä on krqassa nähtävissä yksityiskohtaisesti Jopa

niinkin yksinkertainen asia kuin tunnistuskoodien suun-

nittelu (mikä monissa nnaissa olitäysin standardisoitu), on

saanut hyvinkin vaihtelevia piirteitä

Valery Bulban varipirrrokset ja G.F. Petrov in tekemät

merkit ovat tarkrmpia mitä koskaan on julkaistu

Teos on englannrnkielinen mutta kaikki kuvatekstit ovat

myös suomeksi.

SUOMEN ILMAVOIMAT SODAN JALKEEN
mk€

199,- 33,47
. SUOMEN ILMAVOIMAT 80 VUOTTA 3. PAINOS! 299,. 50,29

199,- 33,47
147,- 24,72
149,- 25,06
178,- 29,94

SIH 1: BREWSTER MODEL 239 - MUUTAMRTÄrrreuÄr 140,- 23,55
. SIH 15: MERITOIMINTAKONEET 135,- 22,71
. SIH 16: SAKSALAISET KONEET SUOMESSA 138,- 23,21
. HILJAA JA MATALALLA l/lll 130,- 21,86
. HILJAA JA MATALALLA II|III 140,- 23,55
. HILJAA JA MATALALLA lll/lll 140,- 23,55
. KOHTALOKKAAT LENNOT 1945 - 1988 195,- 31,96
. THE LIFE AND TIMES 0F AN ORDINARY CAPTAIN 108,- 18,'16
. KESKI-SUOMEN JA SUOMENSELAN PIENKENTAT 80,- 13,46
. WIKINGIN SUOMALAISET 195,- 32,80
. I<ÄSIRSE AMMATTIKÄYTÖssÄ 229,- 38,52
. NYKYAIKAINEN ITSEPUOLUSTUS UUTUUS! 189,. 31,79
. OHJUSTEKNIIKAN PERUSTEITA TARJOUS! 60,- 10,09
. "POD LUPA" -ERIKOISKIRJASARJAN OSAT (puola/englanti): 55,-/KPL 9,ISIKPL

SAATAVI SSA O LEVAT 0SAT: T -34 I 7 6, T -34 I 85, F- 1 5A/C, P-47 D/N TH U N DE RBO LT

BUBBLETOP, BATTLE OF BRITAIN ACES




