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Creating
gel
Joefix Studio’s
(joefix 801)

Creating Gel van het Belgische Joefix Studio’s is een
eerder onbekend product dat we in een korte product
test even onder de loep wilden nemen om te kijken
wat je er als modelbouwer zoals mee kan doen.

Start vervolgens met het aanbrengen van de eerste laag gel in de
langsrichting van de vlag. Breng een goed dekkende laag aan en laat
het geheel vervolgens 40 minuten rusten. Nadien kan je de tweede laag
aanbrengen, maar dit keer dwars op de eerste laag om zodoende meer
stevigheid te geven aan het geheel. Na opnieuw 40 minuten kan je de
derde en laatste laag aan te brengen in dezelfde richting als de eerste.

Na opnieuw 40 minuten te hebben gewacht, dien je een bakje water en
een keukenschuursponsje klaar te hebben. Bevochtig het schuursponsje
en wrijf vervolgens zachtjes over de achterkant van het velletje totdat
het papier in korreltjes loskomt. Het is belangrijk om dit met het nodige
geduld te doen en niet als een gek aan het schuren te slaan.

Werk rustig verder totdat alle papier aan de achterkant van het velletje
verdwenen is en je alleen nog een dun velletje Creating Gel overhoudt.
Wanneer alles goed gegaan is moet je aan de voorkant duidelijk de print
zien die je wou reproduceren.

Smeer nu de achterkant van het velletje in met de gel. Een flink laagje
kan geen kwaad. Het resultaat een velletje met een realistisch ogende
tekening dat zeer flexibel en rekbaar is en je om het even welke vorm
kan leggen.

Stel dat je je model of diorama wil voorzien van een vlag of
een stuk zeildoek, in dat geval claimt Joefix Studio’s bestaat de
oplossing uit Creating Gel. Om de inhoud van het kleine flesje
proefondervindelijk te testen, zochten we via het internet drie
voorbeeldjes op van vlaggen en maakten we er zelfs eentje zelf.

Het uitgangspunt wanneer je wilt werken met de Creating Gel is namelijk
altijd een voorbeeld op de juiste grootte op papier. In dit geval ging het
concreet om een finishvlag, een vlag met een swastika, een muurstructuur
en een stuk canvas in German Field Grey. Nadat alle afbeeldingen
gedownload waren werden ze op fotopapier afgedrukt en vervolgens
uitgeknipt.
Voor het gemak werden de stukjes papier op een bekertje vastgekleefd
met wat dubbelzijdige plakband. Dat ligt namelijk wat makkelijker in de
hand om te werken. Schud het flesje Creating Gel goed voor gebruik.

Neem je model of je diorama erbij waarop je je vlag of zeildoek wilt
kleven. In dit geval is het slachtoffer van dienst een Volkswagen 1600
Notchback waarover de finishvlag gedrapeerd wordt. Eens droog glimt
onze vlag wel wat, maar dan kan makkelijk opgelost worden door er een
laagje matt vernis overheen te spuiten.
Indien je dat wenst kan je je vlag of het stuk zeildoek nog gaan verweren
via de geijkte methodes om het zodoende beter te integreren in het geheel.
Maar dat hangt uiteraard af van ieders persoonlijke smaak.
Conclusie is dat de Creating Gel van Joefix een bijzonder dankbaar
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product is om vlaggen of stukjes zeildoek mee te maken, maar ook om een
structuur zoals baksteen te kopiëren en dat te gebruiken om gebouwen
mee te bekleden. Een product kortom dat op elke werkplank eigenlijk niet
mag ontbreken.
Tekst & foto’s: Nico Blomme
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