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Bygge av DFo29, Perlbyggsats nr 092 

 
Valde att bygge den som nr 1103 med gamla SJ-märket som sannolikt satt kvar tidigt 50-tal. 
 

1. Rambalkarnas mått är fel. Det står 22 mm. Det skall vara 209 mm. (18,2m i Skala 1:1) 
2. Kompletterade med brevlåda ur SJ-godis från Västerås Vagnagenturs sats. 
3. Kompletterade med generator, Perl 4-003. 
4. Kompletterade med koppel Perl 2-226. 
5. Kompletterade med slangar för tryckluft. Perl 3-000. 
6. Nya fästen tillverkades för fotstegen till resgodsintagen. 
7. Fotsteghållaren (30) närmast korgen skipades och ett nytt tillverkades som placerade 

lite längre ut för att tillåta större sväng på boogien.  
8. Boggierna delades på längden och hoppsatta igen men ca 1 mm smalare. Detta för att 

öka boggiernas möjliga vridvinkel. 
9. Bromsveven (detalj 44) flyttade till andra sidan på samma plattform eftersom den 

placerats fel i instruktionen i byggsatsen. 
10. Målning. Alla delarna avfettas i ett bad bestående av varmt vatten och lite diskmedel 

samt citronsyra. Därefter sprutades delarna med: 
• Grundfärg: Floquil Primer 110009. 
• Korgen: 80 % Precision SJ-röd 92, B254 och 20 % Humbrol nr 73 Matt Wine red. 

Förtunnad med lacknafta 1-2. Sprutad tre gånger. 
• Interiör: Humbrol Matt Brown Yellow 94 
• Perrongerna: Humbrol Phoneix P996 Weather Teak (SMJ) 
• Fönsterkarmar: Humbrol Phoneix P996 Weather Teak (SMJ). 
• Taket: Humbrol grått 53. Penselmålat en gång sen sprutad en gång. 
• Postlådan: Humbrol blank gul 69 eller matt gul 24  
• Underrede, takkonsoler, handräcken, slutsignalhållare och boggier: 85 % Humbrol 

svart 85, 15 % Humbrol grå 92. Underredet sprutad två gånger. Övrigt målat med 
tunn pensel. 

• Därefter slutfinish med Krylon matt 1311 efter att dekalerna monterats. 
 
Kommentarer: 
 
De flesta rekommenderar Humbrol grå 92 på taken som är något ljusare. Jag har valt 53 för 
jag tycker att den bättre motsvara de tak som gick på 50-talet. De var oftast (alltid) smutsiga 
och hade därför en betydligt mörkare färg. 
 
En del byggare rekommenderar att ta bara Humbrol black 85 till underrede osv. Nr 85 är 
definitivt för svart. Den måste blandas med lite grått. Hur mycket är upp till var och en. 
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