Bygning af halvrelief-hus fra WiLaMo
Da jeg var i Dortmund faldt jeg for fristelsen
og bestilte et par huse fra WiLaMo – et lille
firma i Rostock. På messen var der en god
rabat, ved forudbetaling og levering efter ca.
10 dage. Der gik nu længere tid, men husene
kom i en solid æske og jeg var spændt på at
se indholdet. Firmaet laver huse i alle
gængse størrelser, men der er ikke noget
nævneværdigt på hjemmesiden vedr. spor-1.
Der var vedlagt en arbejdsplan for bygningen af
huset. Der var alt hvad der skal bruges til
bygning incl. lim og ”glas” til vinduer og døre.
Alle dele passede 100% perfekt sammen og det
var let at ”prøve-samle” huset vha. et par
elastikker.

Bagvæg og gavle

Etageadskillelse og spær

Ydervæg og indervæg
Vinduesrammer og sålbænk med ”selvklæb” på
bagsiden.

Inden huset kunne samles, skulle de
enkelte dele males. Jeg besluttede at
facaden skulle have et ”pudset”udseende – så med lidt strandsand og
hvid trælim fik huset en ”nopret”
overflade.

Som ”hjælpeværktøj” anvendte jeg en malerpind med dobbeltkæbende tape,
herved kunne jeg holde facaden medens den blev sprøjtemalet.

På indervæggen skulle der males rundt
om vinduer og dør. Vinduesrammer og
sålbænke skulle ligeledes have en farve.

Her ses indervæggen bagved ydervæggen.
Herunder er bagvæg og gavle blevet malet
hvide - igen ved brug af hjælpeværktøjet.

Etageadskillelserne males, jeg har valgt
en brun farve til gulve og en hvid til
lofterne.

Spærene er limet på ”rygstykket” samt
de 2 øverste etager. Husk at vende
etageadskillelsen rigtigt – med mindre
du vil have et brunt loft!

De malede vinduesrammer med
sålbænk trykkes på plads på
facademuren, da vinduesrammerne er
forsynet med ”selvklæb” går det nemt.

På bagsiden af indermuren er
glarmesteren i gang med at sætte glas i.

Ydersiden af gavlene får
her samme farve som
facaden – man ser det dog
ikke hvis huset indgår i en
større husrække.

Hvis man skal finde
noget at ”sætte en
finger på”, ved
byggesættet, kan det
være mangelen af den
øverste etage, men det
klares nemt med et lille
stykke plade.

Her er indermuren med vinduer placeret
bag ve ydermuren med vinduesrammerne
– efter en sidste justering kan det hele
limes sammen og der mangler blot det
medfølgende tag, før huset er færdigt.

Det er meningen at huset skal indgå i
en husrække – det smalle grå hus er en
hjørneejendom fra WiLaMo. Når man
kører på moduler er der ikke plads til
”en større by”, men lidt ”skyline” kan
man jo godt have!

På alle halvrelief-husene er der huller i
bagvæggen, ind til de enkelte lejligheder,
således at der senere kan laves indbo og
evt. belysning.
Jeg synes det har været spændende at lave
de 2 huse og det bliver ikke de sidste fra
denne leverandør.

