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Toldi könnyű harckocsi
a svéd Landsverk L-60
alapjaira épült.
1939-ben kezdték meg a
gyártását és 1940-ben már
le is szállították az első
szériát az alakulatokhoz.
A páncélosok 1941-ben, a
Szovjetunió és Jugoszlávia
ellen vezetett hadjáratokban
estek át a tűzkeresztségen.

A kit az IBG Models (72028as azonosítóval rendelkező)
egyik legújabb, 1:72
méretarányú makettje,
amelyből a magyar harckocsi
második, vastagabb
frontpáncéllal ellátott
verzióját építhetjük meg.
Az alkatrészek szépen
vannak bontva és kitűnően
illeszkednek, így tömítésre
szinte sehol nincs szükség.

Építette és festette:
José Vicente Ferrer Núńez
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A tankot AK746
zöld színűre
festettem. Ahogy
már említettem a
festékek felvitele
lehetséges
közvetlenül a
tégelyből is, de a
legjobb eredmény
elérése érdekében
érdemes pár
csepp hígítót adni
hozzájuk.

Az alapozott felületünkre
jobban tapad a festék,
valamint a ragasztási,
csiszolási hibák kiszűrését is
megkönnyíti egy semleges
árnyalat. Ebben az esetben
az AK szürke alapozóját
használtam (AK175) a jó fedő
és tűrőképessége miatt. Bár
felrázás után egyből az
üvegből is lehet használni,
érdemes pár csepp akril
hígítót (AK712) adni az
alapozóhoz, mert ha túl
vastag réteget viszünk fel,
ilyen kicsi méretarányban
könnyen elveszhetnek a
részletek.
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Eljött a matricázás ideje. Első
lépésként AK777 fényes lakkot
szórtam azokra a helyekre
ahova később a matricák
kerültek. Ezután AK682
matrica rögzítőt ecseteltem
ugyanezekre a területekre,
majd felhelyeztem a
matricákat. Ezeket is átkentem
a matrica rögzítővel. Pár perc
száradás után elsimítottam a
buborékokat és felitattam a
felesleget egy darab ronggyal.
Végül egy réteg AK776
selyemfényű lakkréteggel
zártam a munkafolyamatot.
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A görgők gumi peremét
AK735 matt feketével, míg
a fegyverzetet és a többi
fémből készült részt AK798
Gun Metal színűre
festettem.
Ebben az esetben egy világos
árnyalatú, egészen pontosan
az AK076 NATO tankokhoz
való filter mellett döntöttem.

AK045 sötétbarna bemosót
folyattam be az összes
mélyedésbe, valamint a
részletek és a kiemelkedő
részek köré.

Az AK551 rozsda szín szettet
használtam a kipufogók
festéséhez. Név szerint AK710
sötét rozsdát az alapszínhez,
majd erősen hígított AK707
közép rozsdával és AK706
világos rozsdával átmostam
a felületet. Fontos, hogy a
csillogás elkerülése végett
matt lakkal (AK775) zárjuk az
elkészült munkánkat.

Pár percet hagytam száradni.
Majd AK047 lakkbenzinbe
mártott ecsettel
eltávolítottam a felesleget.

6

TOLDI II

TOLDI II

7

A karcokat, leverődéseket AK711,
külön erre a célra kifejlesztett
színnel készítettem el. A karcokat
mindig logikusan helyezzük el.
Semmit se vigyünk túlzásba, csak
az élekre és a használatnak
kitett részekre fessünk
leverődéseket!

Ezután AK798 Gunmetal
színnel szárazecseteltem.

A lánctalpakat AK722
alapszínűre festettem.

A következő lépés a
bemosás. Az AK-nak
van egy külön erre célra
elkészített lánctalp
bemosója (AK083).

A rozsdás hatást AK085
lánctalp rozsda pigment
és AK047 lakkbenzin
keverékével fokoztam.
Hagytam teljesen
megszáradni, majd
befejezésként AK789
Gunmetal-al szárazecseteltem
a kiálló részeket.
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Ezeken a képeken jól
látható az eredmény.
Az volt a célom, hogy egy átfogó, kopottas megjelenést
adjak a makettnek. Ehhez a következő 3 olajfestéket
használtam:
Barna– Azokon a részeken, amelyeket kissé sötétíteni
szeretnénk.
Kék – Kis mennyiségben a legsötétebb területeken.
Bézs – Azokon a szekció szekciókon, amelyeket világosítani
vagy porosítani szeretnénk.
Fontos, hogy jó minőségű, vékony ecsetet használjunk az
olajfestékek felvitelére.

Felvittem a színeket, majd
AK011 lakkbenzinnel, a
függőleges részeken lefelé
irányuló mozdulatokkal
(mintha az eső lemosta
volna), a vízszintes
részeken pedig körkörös
mozdulatokkal (innen nem
tud lefolyni a víz) apró
„felhő mintákat” hagyva,
beledolgoztam a festéket a
felületbe.
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Ugyanezt a módszert
használtam a tank
vízszintes részein is.

Kis mennyiségben AK042
európai föld és AK081 sötét
föld pigmentet vittem fel
szárazon a görgőkre.

Majd AK011 lakkbenzinnel fixáltam őket. Ilyen kis
méretarányban ez a legjobb megoldás a száraz sár
elkészítésére.

A koszolás eredménye.
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Hogy még több mélységet
adjak az alapszínnek, a tank
hátsó részén található
fedőrácsokat AK082 motor
kosz effekttel mostam be.

Az üzemanyag foltok
elkészítéséhez AK025 külön
erre a célra kifejlesztett
terméket használtam. A
festéket hígítás nélkül
vittem fel a kívánt részekre,
majd AK011 lakbenzinnel
tompítottam a foltokat.
Két külön ecsetet (mind
kettő vékony) használtam a
foltok felvitelére és a
felesleg letörlésére.

Végül egy grafitceruzával
átdörzsöltem azokat az éleket,
amelyeket a legénység a ki-be
mászkálással lekoptatott
és ezáltal felpolírozott.
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