
PORADNIK PRZEMALOWANIA  MODELI 
KARTONOWYCH

Tak się składa, że jest zapotrzebowanie na taki poradnik, a ja zamiast sklejać model 
piszę …Jest dużo tego typu tutoriali na YT, ale przeważnie są mało czytelne i nie 
każdy ma cierpliwość do ich oglądania. Dlatego piszę ten poradnik w pliku PDF, 
który każdy może sobie ściągnąć na komputer i korzystać.

Poradnik jest dla tych mniej zaawansowanych komputerowo modelarzy, a nie dla 
grafików komputerowych.  Zastosowane tutaj metody są najprostsze 
z wykorzystaniem darmowego oprogramowania które wymieniłem w poradniku 
przeskalowania modeli.  Podstawą będzie darmowy „PhotoFiltre7”.

Dostępny wszędzie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Program wymaga 
spolszczenia i trzeba ściągnąć sobie plik spolszczający. Pokażę jak w tym programie 
zmienić kolory modelu, dodać oznaczenia i napisy, oraz poprawić kamuflaż jeżeli jest
taka potrzeba..

Tyle wstępu- zaczynamy. 

Jeżeli bazą ma być stare, spłowiałe wydanie MM wykopane gdzieś ze strychu lub dna
szuflady, to przede wszystkim musimy wykonać ksero tej wycinanki. Niektórzy mają 
wielofunkcyjne drukarki więc kserujemy poszczególne strony i zapisujemy jako pliki
jpg. Inne wyjście to najbliższy punkt KSERO, gdzie zrobią nam to samo. Jeżeli 
model jest w pliku PDF, trzeba go konwertować do jpg, w sposób podany w 
poprzednim poradniku na temat przeskalowania. Mając tak przygotowany model na 
pojedynczych stronach można zacząć etap poprawy i „ratowania” lub modyfikowania
wycinanki.

Interfejs programu

Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem najważniejsze narzędzia, którymi będziemy się 
posługiwać. Proponuję tutaj pobawić się wymienionymi narzędziami aby poznać ich 
możliwości co ułatwi nam pracę nad poprawą modelu.



Wybielanie

Jeżeli mamy do czynienia ze starym spłowiałym wydaniem np. MM zaczynamy od 
wybielenia strony. Za przykład posłuży samolot P-40 z 1977r.

1. Otwieramy plik jpg ze stroną do poprawy

2. Na palecie kolorów wybieramy kolor biały (górny kwadrat ma być biały)

3. Zaznaczamy myszką wiadro z farbą i ustawiamy tolerancję narzędzia na ok .50%
(może zajść potrzeba powiększyć lub zmniejszyć tą wartość).

4. Klikamy narzędziem w dowolnym miejscu otwartego pliku  (na tle, nie na 
elemencie modelu). 
(czasem trzeba zrobić to kilkakrotnie w różnych miejscach jeżeli biały kolor nie 
wyrówna się na całej stronie)
Wylewamy farbę na wszystkich elementach modelu, które powinny być białe. 
Efekt „wybielania” na zdjęciu poniżej.

W ten sam sposób będziemy zmieniać inne kolory wybierając żądany kolor z  z 
palety kolorów. ( przy zmianie kolorów na elementach modelu tolerancję narzędzia 
należy ustawić na 20-25% bo większa wartość może spowodować rozlanie się koloru 
na sąsiadujące fragmenty a zbyt mała nie zapełni dokładnie )



Proponuję  najpierw wybielić wszystkie elementy i strony całego modelu zapisując 
każdą stronę oddzielnie i dopiero mając tak przygotowane wszystkie pliki zaczynamy
zmieniać kolory modelu.
(Przy zapisywaniu, Plik-zapisz jako  wpisujemy nową nazwę pliku np. 01,02,03 itd. 
określamy miejsce gdzie ma być zapisany-proponuję pulpit, oraz sprawdzamy format 
zapisywanego pliku. Program czasem chce zapisać plik w swoim formacie pfi. 
Musimy to zmienić na jpg)

Zmiana kolorów modelu

Przy zmianie kolorystyki postępujemy dokładnie tak samo , tylko tolerancje 
narzędzia „wiaderko z farbą” ustawiamy na mniejsza wartość 15-30% (najczęściej 
ok.25%) i zalewamy potrzebne elementy klikając na nich. Kolor wybieramy sobie wg
naszego uznania, lub otwieramy drugi plik ze zdjęciem z którego za pomocą „pipety 
lub kroplomierza jak kto woli” pobieramy potrzebny odcień koloru - pokaże się w 
górnym kwadraciku palety barw. 

W przypadku pomyłki, lub zalania kolorem sąsiedniego elementu korzystamy z 
narzędzia cofania operacji )strzałka w lewo) na górnym pasku. Cofanie możemy 
powtarzać wielokrotnie tak jak i przywracanie (strzałka w prawo).

Zmiana kolorystyki jest niestety trochę pracochłonna i wymaga czasem kilkakrotnych
prób przy ustawianiu właściwej tolerancji narzędzia dotyczy to głównie starych, 



spłowiałych kartek). Bez problemów natomiast zmienia się kolory w nowych 
opracowaniach, tam jednorazowe ustawienie tolerancji zwykle wystarcza.

  Pobranie kolorów ze zdjęcia

porównanie wyników poprawek.



Czasem pomimo naszych wysiłków niektóre z elementów nie zapełnia się dobrze 
dobranym kolorem. Można wtedy posłużyć się narzędziem „pędzel” z przybornika 
dobierając rodzaj i potrzebną wielkość i ręcznie zamalowując braki koloru.

Nie sposób w tym poradniku opisać wszystkich innych możliwości. Chodzi głównie 
o pokazanie podstawowych metod.  Najlepiej przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
przeróbek zaznajomić się i przetestować program poznając zasady i możliwości.

Poniżej ten sam gotowy już plik w malowaniu „latających tygrysów”z dołożonym po 
bokach zapasem koloru.



Zamieszczę tutaj jeszcze oryginalne, używane próbki kolorów, które mogą być 
pomocne w dokładnym odwzorowaniu barw modeli. Dzięki koledze, od którego je 
otrzymałem.



 









Na tym zakończę pierwszą  część poradnika dotyczącą zmian koloru modelu. W 
drugiej części zajmiemy się usuwaniem i dodawaniem elementów graficznych jak 
znaki rozpoznawcze, symbole czy insygnia na przemalowany model. Trzecia część 
będzie dotyczyła umieszczania napisów. Wszystko w oparciu o to samo 
oprogramowanie. Opanowanie tych podstawowych czynności w obsłudze programu 
przyda się w następnej części poradnika.

Dla zaawansowanych graficznie kolegów ten poradnik wyda się banalny, ale jak już 
wcześniej napisałem ma służyć tym mniej zaawansowanym kolegom, którzy nie 
mieli do tej pory do czynienia z grafiką komputerową, a mają ochotę „uratować” 
stare egzemplarze wycinanek. Z własnego doświadczenia wiem, że zastosowane tutaj
metody są wystarczające do poprawy starego egzemplarza wycinanki w domowych 
warunkach, bez znajomości i używania profesjonalnych programów jak Corel, PS 
czy AutoCad , obsługi warstw, palet, gradientów itd.



Za ewentualne błędy i pomyłki przepraszam, ale nigdy nie pisałem takich 
poradników więc wybaczcie. Proszę tylko o komentarze i sugestie. Co jest źle 
poprawię.




