
Lekcja 4 dla modelarzy początkujących 

Modele blokowe statków i okrętów część IV 
 

W ramach kolejnej lekcji poświęconej modelom blokowym proponuję wykonać model zagłówki o nazwie 

„GRYFITEK”, który pokazany jest na rysunku 1. 

 

Rysunek 1 Widok modelu zagłówki „GRYFITEK”. 

Model pokazany na rysunku stał się podstawą i inspiracją do opracowania modelu dla początkujących 

modelarzy. 

Na początek proszę zgromadzić materiały potrzebne do wykonania modelu żaglówki. 

Będziemy potrzebować następujące materiały: 

• Sklejką o grubości ok. 2 do 4mm lub gruby twardy karton o wymiarach około 280x140mm, 

• Kawałek styropianu o grubości 15 do 20mm najlepiej twardego o wymiarach około 280x70mm, 

• Okrągły kijek lub listewkę o średnicy ok. 6 do 8mm i długości około 300mm, 



• Nadbudówkę możemy wykonać z styropianu o grubości 10mm, miękkiej płyty drewnianej lub w 

ostateczności z kilku warstw sklejonej grubej tektury, 

• Żagle możemy wykonać z kolorowego papieru lub foli z tworzywa sztucznego, 

• Potrzebna będzie jeszcze grubsza nitka. 

Rysunek 2 pokazuje przygotowane materiały. 

 

Rysunek 2 Materiały potrzebne do wykonania modelu. 

 

Na rysunku 3 mamy narysowane w naturalnej wielkości dwa elementy pokład i dno żaglówki. Należy je 

wydrukować w tej samej skali a następnie nakleić na sklejkę lub gruba tekturę. W kolejnym kroku wycinamy 

zarys pokładu i dna. Jeżeli mamy do dyspozycji tekturę to wycinamy nożyczkami. W przypadku sklejki musimy 

to zrobić za pomocą tak zwanej piłki krzywki lub innej piły i następnie ładnie wyszlifować do linii szablonu.  



 



Rysunek 3 Szablon pokładu i dna w skali 1:1. 

 

 

Na rysunku 4 widzimy wykonane ze sklejki dno i pokład. Teraz za pomocą linijki i ołówka zaznaczamy oś symetrii 

na tych dwóch wykonanych elementach. Licząc od tyłu, czyli rufy zaznaczamy miejsca, gdzie będą wykonane otwory pod 

maszt. Na pokładzie otwór będzie wykonany w odległości od rufy 160mm, a taki sam otwór na elemencie dna wykonamy 

w odległości od rufy 154mm. Tak przygotowany element pokładu naklejamy za pomocą kleju do drewna na blok 

styropianowy i czekamy ok. 1 godziny do podeschnięcia kleju. Następnie delikatnie wiercimy w styropianie otwór na wylot 

i do tak przygotowanego elementu przyklejamy dno tak żeby otwory pokryły się ze sobą. Na czas pozycjonowania możemy 

w otwór włożyć listewkę. Dno należy ustawić tak nad pokładem, żeby elementy były w stosunku do siebie symetrycznie. 

Usuwamy listewkę z otworu i czekamy najlepiej do następnego dnia, żeby elementy całkowicie wyschły.  

 

 

 

Rysunek 4 4 Widok wyciętych elementów pokładu i dna. 

 

 

Rysunek 5 pokazuje ten etap pracy. W kolejnym kroku odcinamy nadmiar wystającego styropianu tak żeby nie 

zbliżyć się do linii szablonów. Kolejna operacją będzie wyszlifowanie za pomocą papieru ściernego w taki sposób, żeby 

styropian tworzył wraz z szablonem pokładu i dna jena płaszczyznę co pokazuje kolejny rysunek. 



 

Rysunek 5 Widok przygotowanego elementu kadłuba. 

 

 

Teraz wykonajmy nadbudówkę, której szkic w naturalnej wielkości pokazuje rysunek 7 Nadbudówka ma długość 

65mm a otwór pod maszt wykonany jest 25mm od tyłu. Nadbudówkę po wycięciu i oszlifowaniu przyklejamy do kadłuba 

tak żeby otwory pokrywały się ze sobą. Rysunek 8 przedstawia ten etap pracy.  

 

 

 

 

Rysunek 6 Widok wyszlifowanego boku żaglówki. 

  



 

 

Rysunek 7 Plan nadbudówki. 

 

 

 

 

Rysunek 8 Model kadłuba z zamocowana nadbudówką. 

 

 

Na kolejnych rysunkach 9 i 10 narysowane są żagle. Żagle możemy wykonać z różnych materiałów takich jak: 

kolorowy papier, materiał tkany, kolorowa folia w miarę sztywna. Na wszystkich narożnikach żagli po wycięciu robimy 

ostrożne małe otworki na linki trzymające. 

  



 

 

Rysunek 9 Szablon żagla przedniego tzw. „genua”. 



 

 

 

Rysunek 10 Szablon żagla tylnego tzw. „grota” 

 

 



Została nam ostatnia rzecz do wykonania - maszt. Jako materiał może posłużyć gotowy okrągły wałek, ale można 

go też wykonać samodzielnie z listewki, którą za pomocą papieru ściernego należy zaokrąglić. Na maszcie w odpowiednich 

miejscach należy wykonać otwory albo zamocować gotowe uszka metalowe, które można kupić sklepach z ozdobami. 

Mogą to być też odpowiednio wyprofilowane druciki spinaczy biurowych. Pokazują to zdjęcia na rysunku 11. 

 

 

 

Rysunek 11 Widok masztu i różnych mocowań. 

 

Tak uzbrojony maszt wklejamy w otwór, który przechodzi na wylot aż do dna żaglówki. Mocujemy żagle i koniec pracy. 

Za tydzień na kolejnym zdjęciu umieszczę model GRYFITKA wykonany według tego opisu. Życzę wytrwałości i 

dokładności w czasie wykonywania tego modelu. 
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