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Vinstokke how-to. 
Eller lidt om, hvordan man masseproducerer lave træer til sin modelbane. 

 
På en vis modelbane i Hadsten var et af medlemmerne i gang med at lave en vinmark. Men sådan at 
købe vinstokke færdige i store mængder er ikke ligefrem populært, da det belaster budgettet en del. 
Heldigvis havde det pågældende medlem en ide til gør-det-selv produktion, der betød billige 
vinstokke og arbejde til en del medlemmer. 
 
Byggemetoden behøves ikke kun at begrænse sig til vinstokke, varier antallet af metaltråde og 
længden heraf for at lave større eller mindre træer. 
 
 
Man starter med 3 stive ledere på 0,5mm 
der klippes af i ens længde, gerne 1½-2 
meter (jo, skal vi lave vinstokke, eller 
skal vi ikke lave vinstokke). De spændes 
op i en skruetik og den anden ende 
monteres i en (batteri)boremaskine. 
 
Der ”bores” indtil trådene er samlet med 
ca. 5mm mellem hver ”bølgetop”.  

(ja ja, uskarpt billede, men det er det eneste vi har) 
 
 

 
Dernæst afklippes den snoede tråd i stykker 
af ca. 45 mm længde 

 
Hver enkelt ”stamme” loddes sammen på et 
stykke på 10-15mm i den ene ende. 

 
Stammen vendes med lodningen 
nedad og placeres i en ”træholder”. 
Vi har boret en række huller i en 
trælægte så vi kan masseproducere 
vinstokke og stille dem til tørre. 
De enkelte tråde vikles nu ud til 
grene, de er lettere krogede efter 
sammensnoningen. Stamme og 
grene dyppes i brun maling for at 
give stammen farve og placeres 
igen i ”træholderen” til tørring.  

 
Brug en tang til malerarbejdet. Den er lettere at gøre ren end fingrene. 



Hammel 30/4-2006 
Version 1.0 

 

Skrevet af Klaus D. Mikkelsen 
efter inspiration af Eddie Busk. 

. 

 
Grene i limblanding 

 
Når malingen er tør dyppes grenenden i trælim 
fortyndet med vand. Derefter er det hurtigt over 
i kassen med ”blade” (grønt smuld i den rigtige 
farve) og retur til tørring i træholderen. 
 
Gentag proceduren indtil du syntes at der er 
fylde nok i vinstokkens krone. 
 
Tørretiden mellem de forskellige trin kan 
passende være en uge, så man laver næste trin 
til næste klubaften. 
 

 

 
Limsmurte grene. 

 
Ned i bladene. 

 
Og op igen, 

overskydende grønt rystes af. 
 

 
Det færdige resultat inden udplantning. 


