
Jak zbudować własną 
makietę pola bitwy 

(by KATLA)



Duński dystrybutor z ramienia Wizkids, KATLA GAMET, aby uczcić wypuszczenie na rynek dodatku do Mechwarrior Dark Age,
FALCONS PREY, zainicjowało budowę wyjątkowej makiety do gry Mechwarrior.

Przedstawiciele firmy skontaktowali się z jednym z uznawanych za najlepszych duńskich modelarzy - Jonasem Faering. Po przyjęciu
przez niego pracy, przy jego udziale określono ogólne założenia odnośnie scenerii. Bazując na tym pomyśle, Jonas dokonał bardziej
szczegółowego szkicu, który wysłał do Katla, w celu akceptacji pomysłu przed przystąpieniem do budowy. 
Głównymi kryteriami były: 
1. Pole bitwy musi się dać złożyć w celu łatwiejszego transportu. 
2. Motywem przewodnim makiety miała być opustoszała skalista powierzchnia planety z zatopioną i opuszczoną kopalnią w środku.
( trochę wody dla zapracowanych mechów jest przecież bardzo wskazane na polu bitwy).

Poniżej Jonas sam Wam opowie jak powstawała makieta

Podstawy makiety
Zanim  rozpocząłem  prace  nad  makietą  wykonałem  jej  szczegółowy  rysunek.
Oszczędza  to  niezliczone  godziny w  późniejszych  etapach  procesu  tworzenia.
Budowę zacząłem od skonstruowania składającej się planszy (sklejka-płyty OSB,
drewno), następnie za pomocą ostrego noża tapicerskiego wyciąłem w niebieskiej
(sztywnej) gąbce podstawowy kształt skał i przykleiłem go do podstawy makiety
(płyta OSB ) używając w tym celu normalnego kleju PVA do drewna. 

Składana plansza.
Poprzez  cały  proces  tworzenia  makiety
musiałem mieć pewność, że dwie jej połowy
będą  do  siebie  pasować.  Po  wycięciu  w
gąbce podstawowych kształtów, korzystając z
POLLYFILLA   dodałem  trochę  detali
(zielonkawe na zdjęciach) .



  
Faktura

Następnie  do  planszy  przykleiłem  żwir  i
piasek. Ponownie skorzystałem z kleju PVA
gdyż prawie  wszystkie  inne kleje  stopiłyby
gąbkę. Żwirek i piasek zakupiłem w sklepie
zoologicznym. 

Elementy dekoracyjne w kawałkach
Jest to podstawowy rozkład czterech mniejszych elementów. Każdy z nich jest umocowany
na sztywnej podstawce o kształcie dociętym elektryczną piłą. Ponownie wykorzystałem gąbkę
(tym razem purpurową), trochę plastikowych rur i całą masę skrawków, kawałków i różnych
pozostałości.  Zauważcie  moje  rysunki  elementów  i  kawę  (obydwie  rzeczy  są  bardzo
istotne!!!).



Podkład
Następna  czynnością  jest  pokrycie  wszystkiego  czarną
farbą. Cała masą czarnej farby…

Malowanie 
Plansza  jest  pomalowana  w  różne  odcienie  szarości  –
wyludniałe  pustkowie,  niegdyś  zamieszkany  kompleks
górniczy.  Efekt  cieniowania  otrzymałem  zaczynając  od
ciemno  szarego  i  stopniowo  rozjaśniałem,  co  bardziej
wyeksponowane  elementy  korzystając  z  jaśniejszych
odcieni  szarości.  Każda  z  warstw  jest  nakładana  na
powierzchnię  techniką  „suchego  pędzla”.  Następnie
dodałem  parę  szczegółów  (  zniszczone  mechy,  ruiny,
wraki pojazdów etc.).





Dziękujemy Jonas’owi za krótkie opisanie nam procesu tworzenia tej makiety. Teraz czas na kilka zbliżeń makiety wraz z 
kilkoma wybranymi do niej figurkami, co jeszcze lepiej ukazuje, jaki kawał świetnie wykonanej pracy został zrobiony.

Elementy dekoracyjne w częściach – zakończone
Rzut oka na 4 elementy, po malowaniu i dodaniu detali.

Pole bitwy – ukończone
Wreszcie  koniec!  Ponieważ plansza  jest  zdominowana
przez  szary  kolor  musimy  dodać  parę  kolorowych
elementów,  aby  rozjaśnić  scenerię  –  więc  dodajemy
rzekę, żółto-czarny most, różne śmieci i wraki. Drewniana
obudowa  jest  pomalowana  czarną  połyskliwą  farbą.
Robota skończona.















Kilka ujęć z rozgrywek, w których została wykorzystana makieta.

Jak zapewne domyślacie się drodzy czytelnicy, makieta ta objechała całą Danię i jeśli to możliwe, uczyniła wypuszczenie na rynek
dodatku FALCONS PREY jeszcze bardziej spektakularnym i udanym wydarzeniem.

Dziękujemy  Jonasowi  Fearing  za  kawał  dobrej  roboty,  i  wszystkim  prawdziwym  Mechwojownikom,  którzy  podtrzymują  ducha
MECHWARRIOR, i inspirują nas w codziennych staraniach.

Wielką przyjemność sprawia Jonasowi otrzymywanie opinii  odnośnie jego dokonań. Można się z nim skontaktować poprzez KATLA
GAMET; info@katlagames.dk do czego serdecznie zachęcamy.


