
Sfaturi pentru incepatori 

În cazul în care n-ați construit încă vre-un model de hârtie, citiţi mai departe. În cazul în care aţi făcut-o, 
probabil că nu veţi găsi nimic nou aici, dar nimeni nu vă interzice să citiți, desigur :-).  

 Contururile exterioare ale pieselor pot fi tăiate de obicei cu o foarfecă. Dar foarfecele nu sunt bune 
pentru contururile interioare, găuri şi unele forme complexe; un cuţit ascuţit este mai bun în acest caz. În 
majoritatea cazurilor, o lamă de cutter este foarte bună, uneori, veţi avea nevoie de ceva cu vârful mai 
ascuţit (gen bisturiu sau ceva asemănător). Cartonul gros sau piesele laminate sunt, de asemenea, mai 
uşor de tăiat cu un cuţit. 

 Înainte de tăiere, marcați toate liniile de îndoire ale piesei, altfel nu veți avea muchiile drepte și pe 
direcția dorită. Marcarea se face cu un cuţit tocit sau un ac, pix cu rezerva epuizată sau ceva similar care 
nu taie hârtia, ci doar creează o canelură în ea. Şi întotdeauna utilizați o riglă! Indiferent de cât de 
precisă vă este mâna, nu sunteți o maşină pentru a trage linii perfect drepte cu mâna liberă. 
Muchiile-vârf (convexe) trebuie să fie marcate de pe partea imprimată. Muchiile-vale (concave) pot fi 
marcate la fel, dar plierea va fi mult mai uşoară dacă trasarea se face pe partea din spate (marcați 
capetele împungând hârtia cu un ac ascuțit). 

 Micile bucăți albe (sau aproape albe) de formă trapezoidală, triunghiulară sau asemănătoare de pe 
marginile pieselor sunt destinate a fi acoperite cu adeziv și lipite pe spatele altor muchii sau elemente. 
Sunt sigur că deja v-ați prins de chestia asta :-). 

 În unele cazuri (cum ar fi piesele foarte mici sau groase), este mai convenabil să se taie elementele de 
lipire și să se aplice lipici direct pe marginea piesei. Instrucţiunile vă vor avertiza de obicei atunci când 
este necesară această abordare. 

 Ce lipici să folosim? Cea mai buna alegere pentru cele mai multe din lucrări este adezivul alb-lăptos de 
tip Aracet pentru hârtie și lemn. Puteţi utiliza, de asemenea, laminarea cu folie subțire de PVC, dar este 
mai sigur să se utilizeze batoanele cu pastă de lipit hârtie care nu o ondulează atât de mult. Piesele 
anorganice (fire, plăcuțe de metal, etc.) pot fi lipite cu adeziv pe bază de cianoacrilat (tip “Superglue”). 
Dar fiți atenți – lipește degetele foarte repede și se scurge peste tot, făcând hârtia translucidă și mătuiește 
piesele transparente sau lucioase. Uneori un adeziv pe baza de solvent sintetic funcţionează mai bine 
pentru aceste piese. Astfel de adezivi pot fi folosiți și pentru hârtie, dar se întăresc foarte repede, așa că 
trebuie să lucrezi în grabă, ceea ce nu este un lucru foarte bun. 

 Adezivii sintetici sunt, de asemenea, buni pentru lipirea foliei transparente la ferestrele modelelor. 
Banda adezivă pe ambele părți nu este rea, dar asiguraţi-vă că folia aderă perfect înainte de lipirea ei pe 
a doua față - banda nu poate rezista la o tensiune permanentă şi se va desprinde ușor după ceva timp. 

 Întotdeauna testați îmbinarea fiecărei părți înainte de a aplica adeziv pe ea. Este, de regulă, tarziu pentru 
ajustări sau corecții în timp ce lipiciul se usucă. 

 Foarfeci, cuțit, riglă, dispozitiv de marcare, adeziv... ce-ar mai fi? Cu siguranţă, veţi avea nevoie de o 
pensetă pentru piese de mici dimensiuni şi elementele de îmbinare greu accesibile, ace de diverse 
dimensiuni, cuie sau alte obiecte ascuţite pentru ștanțarea găurilor mici, o suprafață pe care să se taie și 
să se marcheze (se pot cumpăra planșe speciale de tăiere, dar pentru început se poate folosi o bucată de 
linoleum sau un carton gros), şmirghel sau o pilă de unghii, o bucată de lemn moale şi hârtie sau carton 
pentru laminare. 

 Cum să facem o gaură pentru un ax într-un carton gros de 1 mm? Există mai multe opţiuni. Soluția 
optimă este să folosim o preducea de diametrul potrivit. Dacă nu avem așa ceva, se poate tăia gaura în 
jurul perimetrului cu o lamă ascuţită sau un ac de seringă. Dacă aveți răbdare, introduceți un ac prin 
punctul central al găurii, apoi lărgiți gaura cu un cui sau un băţ şi în cele din urmă tăiați excesul de 
hârtie din jurul găurii; așa e mai rapid, dar este mai greu de menținut precizia iar cartonul se poate 
delamina în acest proces. 



 Imprimanta imprimă doar pe suprafaţa hârtiei. Ori de câte ori tăiaţi hârtia sau o îndoiţi în unghi prea 
ascuțit, apar margini albe, care nu arată bine. Deci, nu uitaţi să pictați aceste margini cu o culoare 
potrivită (este de obicei necesar să se facă acest lucru înainte de lipirea pieselor). Puteţi utiliza acuarele 
sau vopsele tempera, vopsele sintetice pentru piesele din plastic, markeri color (Acestea sunt curate şi 
confortabile, dar nu au întotdeauna culoarea potrivită şi unele dintre ele se estompează cu timpul, așa că 
fiți foarte atentți cu ele) sau orice vă este la îndemână. 

 O iluminare bună a biroului este de asemenea importantă. Cea mai bună lumină pentru a distinge 
culorile la marginea elementului imprimat vine de la soare şi de la majoritatea tuburilor fluorescente; 
tăierea şi lipirea se poate face sub orice lumină destul de puternică. Daca vă preocupă economisirea 
energiei, vă rugăm nu vă stricați ochii cu tuburi ultra-economice de 11 wați; Vă recomandăm cel puţin 
30 W pentru tuburile fluorescente, sau 60 W pentru becurile incandescente convenţionale. Şi asiguraţi-
vă că poziţionați lampa dumneavoastră astfel încât acesta să nu vă straluceasca în ochi (iluminarea 
indirectă este obligatorie). 

 Şi cel mai important lucru: Fiți răbdători, luați-o ușor, este doar o machetă. Atunci când vă grăbiţi, faceți 
greşeli şi pierdeți mai mult timp cu repararea acestora. Învățați-vă animalele de companie că hârtia nu 
este un produs alimentar și nici o jucărie, iar dacă altcineva decât tine face ordine prin cameră, explică-i 
cum să distingă resturi de hârtie de un element foarte important al machetei ajuns din greşeală pe covor. 
Nu fi trist atunci când ceva nu merge bine: învăţăm din greşeli. Şi în cel mai rău caz, imprimaţi din nou 
o altă coală :-). 
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