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Uvod

Kocke LEGO®! Verjetno je v sodobnem »zahod-
nem« svetu bolj malo fantičev in tudi deklic, ki se jim 
ob misli nanje ne bi vsaj malo zasvetile oči. Že dolgo 
pa se oči ob kockah LEGO ne svetijo samo majhnim 
otrokom, temveč tudi veliko starejšim otrokom, ki 
se nas je prijelo ime afoli (angl. AFOL – Adult Fan 
Of LEGO) oziroma odrasli navdušenci nad kockami 
Lego. Vedno večjemu številu resnih ljubiteljev je v 
preteklem dobrem desetletju znal prisluhniti tudi 
sam proizvajalec TLG (The LEGO Group), ki svojo 
ponudbo vsako leto razširi z vedno več velikimi ali 
zelo velikimi seti (vsebujočimi celo več kot 9000 
kock), namenjenimi prav odraslim. Žal je največja 
ovira tega čudovitega hobija predvsem visoka cena. 
Seveda trg počasi preplavljajo različni cenejši združ-
ljivi izdelki in ponaredki z Daljnega vzhoda, a to je že 
druga stvar.

Moja zgodba je v osnovi precej podobna zgod-
bi večine afolov. Začelo se je z nekaj manjšimi seti, 
ki so mi jih starši v 80. letih »prešvercali« iz Italije, 
Avstrije ali Nemčije. Iz vseh teh kock, ki sem jih pre-
mogel, so nastajale množice pisanih kreacij (slika 
1). Proti koncu osnovne šole so prišli na vrsto prvi 
nakupi večjih setov iz prihranjenih žepnin (seveda 
še vedno ob finančni soudeležbi staršev), potem pa 
– konec. Kot bi odrezal, so prišli puberteta in »temna 
leta« (angl. Dark ages), kot je dobilo ime obdobje, ko 
se odraščajoči najstniki nehajo ukvarjati s kockami. 
Nekateri nikoli več ne najdejo otroka v sebi, meni 
in številnim drugim pa sta pot nazaj v čudoviti svet 
kock LEGO odprla ustvarjanje lastne družine in pre-
potrebna finančna neodvisnost. Seveda te kupi de-
narja in kock ne bodo naredili dobrega »mocarja«, 
kot rečemo ustvarjalcem svojih kreacij (angl. MOC – 
My Own Creation). Tudi z manjšimi nabori kock, a z 
veliko iznajdljivosti in kreativnosti je mogoče ustva-

riti prave male mojstrovine, ki velikokrat presežejo 
navdušenje nad bogatimi megamodeli. Predvsem pa 
je treba ustvarjati zase, za svoje zadovoljstvo, kar je 
po mojem mnenju najpomembnejša podlaga tudi za 
dober odziv zainteresiranega občinstva.

Modelarstvo in maketarstvo 
proti kockam LEGO

Sam se nikoli nisem ukvarjal z modelarstvom ali 
maketarstvom, vendar pa z velikim navdušenjem 
opazujem miniaturne, realistične in zelo detajlira-
ne mojstrovine, ki prihajajo izpod rok spretnih ter 
predvsem potrpežljivih umetnikov modelarske-
ga in maketarskega sveta. Sklepam, da so temeljni 
principi modeliranja v maketarstvu in modelarstvu 
zelo podobni tudi pri kockah LEGO. Gre namreč za 
pomanjšan prikaz resničnih ali izmišljenih objektov, 
raven detajlov pa je odvisna od avtorjeve odločit-
ve glede merila – torej velikosti modela; tudi nekaj 
spretnosti in vztrajnosti seveda ne škodi. Glavno raz-
liko pa vidim v tem, da je neki model iz kock LEGO 
vedno abstrakcija – torej poenostavitev realnosti, saj 
razen pri zelo velikih merilih obliko modela določa 
nabor obstoječih delčkov – kock, ki v osnovi niso bile 
namenjene za neki točno določen detajl. Z ustvar-
jalčevo kreativnostjo pri uporabi kock pa to postane-
jo. Še ena pomembna lastnost, verjetno tudi velika 
prednost in za marsikoga morda celo potuha, pa je, 
da modeliranje s kockami LEGO odpušča vse napa-
ke: del stvaritve ali kar celo stvaritev, s katero nisi 
zadovoljen, preprosto razstaviš in poskusiš znova, 
vsakokrat nekoliko drugače. To ponavljaš znova in 
znova, dokler mozaik ni popoln. V preteklih letih se 
pojavlja vedno več novih tipov, barv in oblik kock, s 
katerimi je še lažje doseči višjo raven detajlov in lep-
ši videz kreacije z gradnjo v vse smeri, čemur reče-
mo tehnika snot (angl. SNOT – Studs Not On Top). 
Stvaritve LEGO tako že dolgo niso več zgolj klasičnih 
oglatih oblik, a kljub temu ohranjajo tisti značilni, 
vsakomur prepoznavni videz.

Kako začeti

Postopoma. Če vi ali vaši bližnji niste zadeli na 
loteriji, potem druge poti praktično ni. Za nekoli-
ko bolj konkretno modeliranje je seveda potreben 
nabor kock, a naj vas to ne prestraši. Kot pri vseh 
ustvarjalnih hobijih si je tudi tu treba nenehno pri-
dobivati znanje in izkušnje. Začne se že pri nakupu 
prvega seta. Tudi s skromnejšim začetnim naborom 
kock je mogoče graditi modele, le da je raven detajlov 
ustrezno manjša oziroma je z manjšim številom kock 
mogoče izdelati abstraktnejši model. Zelo priljubljen 
segment kreiranja s kockami LEGO je gradnja alter-
nativnih ali t. i. C- modelov (slika 2), kjer z naborom 
kock iz samo enega seta izdelaš neko povsem drugo 

Modeliranje s kockami LEGO

Miha Maraž (spletni alias MajklSpajkl)

Slika 1
Moji prvi »resni« 

LEGO-poskusi – »Mavrični 
bojevnik« iz 4. ali 5. 

razreda osnovne šole
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stvaritev. Z omejenim naborom kock se pridobita ter 
pokažeta iznajdljivost in kreativnost. Na začetku se ni 
dobro preveč omejevati in od sebe zahtevati preveč – 
treba je uživati v kreiranju s tem, kar imamo na voljo.

Material

Največjo vlogo pri izbiri in nakupu nekega seta 
sprva igra njegova vizualna podoba –biti nam mora 
všeč. Ko se sčasoma nabere nekaj več kock, ki nam 
omogočajo gradnjo večjih, kompleksnejših in bolj 
detajlnih kreacij, nam kmalu postane tudi jasno, da 
nekaterih kock potrebujemo veliko več kot drugih. Iz 
tega sledi, da se zgolj nakupovanje setov ne splača 
več oziroma ne zadovolji več vseh naših potreb po 
določenih kockah, zato moramo za obogatitev svo-
jega nabora poseči po drugačnih virih nabave kock.

Na srečo se je z globalizacijo in vsesplošno in-
ternetno pokritostjo tudi na področju kock LEGO 
razvil zelo pester in vsebinsko bogat trg samih kock 
ter tudi dopolnilnih proizvodov drugih proizvajalcev 
(t. i. 3rd party), ki lepo dopolnjujejo LEGO-svet. Prek 
spleta se da dobiti praktično vse – od starih in novih 
do rabljenih setov, posamezne nove kocke, rabljene 
kocke, kocke na debelo, »kocke na komad« – kar vam 
srce poželi in denarnica prenese. Najbolj uporablja-
na platforma, nekakšen bolšji trg za LEGO-navdu-
šence je portal Bricklink.com, kjer je najlažje potešiti 
potrebo po točno določenih delčkih, s katerimi lahko 
dodaš zadnjo piko na i na svojem novem modelu.

Po desetih letih, odkar sem postal afol, kupujem 
le še redke sete, praktično samo takšne, v katere se 
res zaljubim, pa še pri teh proučim seznam vsebo-
vanih kock in si prizadevam racionalno oceniti, ali 
se mi nakup seta res splača. Pri tem se seveda kdaj 
pa kdaj tudi pregrešim. Običajno je tako, da neki set 
nikoli ne vsebuje toliko specifičnih kock, kot bi jih 
potreboval, vsebuje pa velik delež kock, ki jih imaš 
na zalogi že praktično preveč in jih v taki količini za 
ustvarjanje nikoli ne potrebuješ. Nakup posameznih 
delčkov, zlasti novih, ki se na začetku pojavijo v le 
enem ali dveh setih, je gledano po številu kupljenih 
kock v primerjavi s številom kock v setih malce draž-
ji, a si svojo zbirko obogatil z »zadostno« (le kdaj je 
zadosti?) količino delčkov, ki jih še nimaš. V global-
nem smislu za nekaj manj denarja dobiš veliko manj 
kock – a so te tiste, ki jih potrebuješ pri svoji novi 
stvaritvi.

Delovni prostor in shramba kock

Kaj kmalu po nakupu nekaj setov pridemo do 
ugotovitve, da je treba kocke nekam pospraviti. Sam 
sem zagovornik mnenja, da kocke LEGO niso za na 
polico, vsaj ne za dlje časa, a priznam, da se kak set ali 
kdaj pa kdaj za nekaj časa zadrži na polici nad mojo 
delovno mizo. Menim, da so kocke LEGO namenjene 
predvsem vnovični uporabi v novih stvaritvah, poleg 
tega pa je odpraševanje zapuščenih modelov s polic 
prava nočna mora. A kakor komu drago, vsak naj rav-
na po svoje.

Kam torej s kockami LEGO? Žal so že davno mi-
nili časi, ko so bile kocke v setih zapakirane v ličnih 
razdelilnih škatlah, ki jih je bilo mogoče uporabiti za 

shranjevanje in – kar je še pomembneje – za sortira-
nje. Ta postopek je zame in verjetno še za marsikoga 
precej osovražen, a brez njega žal ne gre, kajti brez 
urejenega nabora kock ni mogoče učinkovito sestav-
ljati novih stvaritev. Včasih sicer prija šariti po kupu 
pomešanih kock, a po tej poti se le stežka in zelo po-
časi pride do rezultatov.

In kako sortirati kocke? Na to vprašanje je toliko 
odgovorov, kolikor je ljubiteljev kock. Več kock ima-
te, toliko podrobnejše je po navadi njihovo razvršča-
nje. Nekateri delijo kocke le po barvah, nekateri po 
tipih ali velikosti; vsak ustvarjalec oblikuje svoj sis-
tem, ki pa je vsaj pri meni vedno živ in ga po potrebi 
prilagajam.

Za začetek se za sortiranje lahko uporabijo raz-
lične embalaže živil (npr. oprane sladoledne banji-
ce), kar je zagotovo najceneje, saj je take in drugačne 
plastike vedno več (slika 3). Sam sem začel z ne-
kaj manjšimi kovčki za vijake, kjer je z razdelilnimi 
ploščicami mogoče določiti velikost posameznega 
predalčka. Ker kar lep čas nisem imel drugega pro-
stora, sem pred gradnjo povlekel te kovčke izpod 
postelje ali iz omare in z njimi okupiral tla v dnev-
ni sobi. Šele ko mi je naposled uspelo zagotoviti in 
urediti delovni prostor za svoj hobi, sem lahko prešel 
na različne plastične predalčnike s škatlicami različ-
nih velikosti, ki so v bistvu spet namenjeni vijakom 
in podobnemu drobnemu materialu. Čisto brez de-
narnega vložka za ta namen seveda ne bo šlo, a je z 
nekaj iznajdljivosti pri večjih trgovcih mogoče ujeti 

Slika 2
Primer gradnje t. i. 
C-modela iz seta 42004 
z 246 kockami: 
model malega 
nakladalnika Bobcat 
(MajklSpajkl, 2013)

Slika 3
Sortiranje kupa kock na 
pladnje za jedilni pribor in 
nato v omarice s predalčki
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zelo ugodne ponudbe (slika 4). Kocke so v predalč-
kih lepo vidne, predalčke pa lahko tudi označimo z 
nalepkami, ki jih izdelamo sami.

Kar se tiče hrambe kock, priporočam še eno zelo 
pomembno opravilo, in sicer izdelavo baze – sezna-
ma kock, s katerimi razpolagate. Najlažje je začeti 
takoj, ko je vaša zbirka še majhna, saj bo to pozneje 
postalo res zelo obsežno opravilo. Papir tega počet-
ja ne bi dolgo prenesel, tako da druge pametne poti 
kot računalniško vodenje zaloge ni. Sam sem imel to 
srečo, da je ravno takrat, ko sem se vrnil h kockam 
LEGO, začel delovati portal Rebrickable.com, kjer je 
med drugim omogočeno tudi beleženje lastnega na-
bora kock. V svoje sezname kock preprosto vpisujete 
cele sete ali pa le posamezne delčke, ki ste jih kupili. 
S tem imate vedno pregled nad svojo zbirko in je tako 
manj možnosti, da boste zapravljali za kocke, ki jih 
že imate. Poleg tega portal v povezavi z bazo vaših 
kock ponuja še obilo drugih funkcionalnosti, o kate-
rih pa na kratko v zadnjem delu članka. 

Izbira modela

Tako, kocke imate – upam, da sortirane in na 
dosegu roke – ter zvrhan koš idej za nov model. Če 
se vam pri tem zatakne, pa brž na YouTube ali kak 

LEGO-forum, kjer se bo gotovo kaj našlo. Verjetno 
ni treba posebej poudarjati, da poskusite zgraditi 
nekaj, kar vas navdihuje in navdušuje. Pri izbiri pa 
imejte v mislih tudi svoj nabor kock, da ne bi kar ta-
koj divjali v nakupe manjkajočih delčkov. Za začetek 
lahko model zastavite v povsem pisani izvedbi, ko 
ste blizu konca in zadovoljni z zgrajenim, pa kupite 
tistih nekaj kock, ki jih nimate v pravi barvi. Pri »pi-
sani« gradnji je dobro biti pozoren tudi na dobav-
ljivost kock, saj ne obstajajo vse kocke v vseh bar-
vah. Na koncu boste morda morali spremeniti kak 
detajl, kar pa ima tudi svoj čar. Razlogi, zakaj izbra-
ti kak model in zakaj ne kakega drugega, so lahko 
različni.

V mojem primeru je k odločitvi, da zgradim mo-
del oklepnika z montažnim mostom M60A1 AVLB, 
poleg navdušenja nad pravim oklepnikom močno 
prispeval tudi neuspeh pri gradnji enakega modela 
v veliko večjem merilu iz kock LEGO Technic, s ka-
terimi sicer največ ustvarjam. Ker sem pretiraval, saj 
sem želel poleg čim bolj realističnega videza posne-
mati tudi vse koncepte delovanja mehanizmov pri 
montaži mostu z daljinskim upravljanjem modela, 
sem močno pogorel. Že z videzom nisem bil preveč 
zadovoljen, delovanje in daljinsko upravljanje pa sta 
bili zaradi velike teže montažnega mostu v primerja-
vi s samim oklepnikom sploh čista polomija.

Na srečo je navdušenje nad AVLB-jem premagalo 
frustracije ob neuspehu in odločil sem se poskusiti 
še enkrat – tokrat v manjšem merilu, opustil pa sem 
tudi idejo o radijskem vodenju. Namenil sem se na-
rediti statičen in kar se da verodostojen model, ki pa 
bo imel vse glavne funkcionalnosti pravega vozila v 
ročni izvedbi.

Študijsko gradivo

Stvaritve iz kock LEGO seveda lahko gradite »na 
pamet«, po navdihu ali spominu, a ker govorimo o 
modeliranju, je pred začetkom gradnje treba nare-
diti domačo nalogo in se o izbranem modelu malce 
podučiti, spoznati njegove dimenzije, mehanizme 
ter druge lastnosti, ki bi jih radi vključili v model. Na 
podlagi zbranih podatkov se bo potem lažje odločiti, 
kako detajlno in predvsem v kakšnem merilu se lotiti 
projekta.

Osnovno gradivo so najprej fotografije, ki jih je 
najlažje najti na spletu. Poskušajte pridobiti čim več 
fotografij izbranega projekta iz čim več zornih kotov, 
za marsikatero stvar se najdejo tudi videoposnetki. 
Zelo uporabni podatki, ki jih je za izbiro merila, v ka-
terem bomo gradili, dobro pridobiti, so tudi dimen-
zije vašega projekta. Kolikor več podatkov boste pri-
dobili, toliko natančnejši model boste lahko zgradili 
(slika 5).

Zelo uporabni so t. i. blueprinti – načrti modela v 
tlorisu, narisu in stranskem risu z vrisanimi osnov-
nimi dimenzijami. Obstajajo tudi specializirane 
spletne strani, ki za plačilo ponujajo takšne načr-
te, a z malo brskanja se boste gotovo lahko izogni-
li stroškom. V svojem primeru sem uporabil načrte 
oklepnika M60A1 Patton, ki so mu namesto kupo-
le prigradili lansirno roko in podpore za škarjasti 
most M60A1 AVLB. Za boljše razumevanje delova-
nja slednjega sem na spletu našel celo priročnik za 

Slika 4
Shranjevanje kock, 

kovčki za vijake, omarice 
s predalčki, predalniki, 

plastične škatle …

Slika 5
»Študijsko gradivo« za 
oklepnik z montažnim 

mostom M60A1 AVLB – 
priprava na modeliranje, 

slike, videoposnetki, 
opisi …
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vzdrževanje oklepnika in mostu s precej skicami, še 
najbolj reprezentativni pa so videoposnetki.

Izbira merila in kompromisi

Manjša težava pri modeliranju s kockami LEGO 
je poljubna izbira merila gradnje. Na žalost imamo 
rahlo omejene možnosti, predvsem zaradi dobavlji-
vosti nekaterih specifičnih kock v samo določenih 
velikostih. S tem merim zlasti na velikost koles in 
gosenic, ki sta najbolj izstopajoča specifična elemen-
ta pri LEGO-modelu kakega vozila ali oklepnika. 
Dodatne sive lase bi zelo dlakocepskemu modelarju 
lahko povzročila še prepoznavna debelina elemen-
tov LEGO. Običajno so kolesa, kar se tiče premera, 
ustreznih velikosti, njihova debelina pa je za resnični 
svet občutno prevelika. Popolna razmerja v vseh di-
menzijah praktično niso mogoča, zato je pri modeli-
ranju treba sprejeti nekatere kompromise.

Podobno je tudi s figuricami LEGO – t. i. mini-
figi (angl. minifigures), ki so prepoznavno čokate. 
Na spletu boste zelo pogosto opazili izbrano merilo 
»minifig«. O tem, kaj točno pomeni, je veliko napisa-
nega. Minifigure LEGO namreč niso proporcionalne 
človeškemu telesu, z modeliranjem pa poskušamo 
modele predstaviti čim bolj proporcionalno. V večini 
primerov se kot merilo »minifig« pojavljata razmerji 
1 : 30 in 1 : 40 pa vse do »okrog 1 : kar je dobro videti«. 

Svoj model AVLB-ja sem pri predstavitvi na sple-
tu označil v merilu 1 : 33. To razmerje drži za končno 
dolžino modela tanka. Zaradi različnih kompro-
misov pa se v nekaterih drugih dimenzijah spre-
minja in tako je oklepnik nekoliko preširok (merilo 
1 : 31). Menim, da je pri tako majhnih merilih bolje, 
če si dovolimo nekoliko ohlapnejše določanje, saj 
je le tako mogoče prikazati nekatere detajle v koc-
kah, brez katerih pa model ne bi bil dovolj podoben 
izvirniku.

Kot lahko vidite na sliki 6, kjer je LEGO-model 
prekrit z načrtom oklepnika, sta glavni kompromis 
njegova višina in debelina mostu; kolesa bi bila lahko 
tudi nekoliko večja in še kaj bi se našlo. V praksi gre 
pri modeliranju iz kock LEGO v bistvu za prilagajanje 
resničnosti v dimenzijski sistem teh kock, o katerem 
se da prebrati, predvsem pa s preskušanjem različnih 
tehnik gradnje tudi naučiti veliko zanimivih dejstev. 

Pri prenašanju pravih dimenzij v model LEGO 
zelo priporočam uporabo odličnega spletnega orod-
ja LEGO model scaler, ki ga je izdelal eden najboljših 
in najdejavnejših kreatorjev LEGO, Poljak Pawel 
Kmieć z vzdevkom Sariel. Orodje deluje tako, da v 
program naložite sliko ali – še bolje – načrt svojega 
objekta in prek njega narišete neko znano dimenzijo 
svojega modela ter programu poveste, koliko čepkov 
šteje ta dimenzija. En čepek (angl. stud) je osnovna 
enota LEGO in meri 8 mm. Od te točke naprej bodo 
vse dimenzije, ki jih narišete prek slike, kazale šte-
vilo čepkov glede na izhodiščno zarisano dimenzijo 
– torej boste vedeli, kako veliki morajo biti drugi deli 
modela. Na slikah 7a in 7b lahko vidite, kako sem s 
pomočjo orodja LEGO model scaler prišel do osnov-
nih dimenzij, ki sem jih poskušal zasledovati pri 
modelu. Ponekod mi je uspelo bolj, ponekod manj – 
kompromisi pač. 

Gradnja

Način gradnje se od ustvarjalca do ustvarjalca 
razlikuje. Meni osebno je najbolj všeč držati kocke 
v rokah, čutiti model pod prsti, brskati po škatlicah 
kock in v živo preskušati funkcionalnost ali videz po-
sameznega detajla, zato pri sami gradnji praktično 
nikoli ne uporabljam računalniških programov za 
gradnjo digitalnih modelov, ki so v zadnjem obdob-
ju zelo napredovali in so veliko lažji za uporabo kot 
nekdaj.

Slika 6
Gradnja v merilu – 
prekrivanje zgrajenega 
modela z referenčnim 
načrtom
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Sliki 7a in 7b
Pridobivanje dimenzij 

modela z orodjem LEGO-
model scaler – enote so 

čepki (1 čepek = 8 mm)

Slika 8
Spodbudno delovno okolje 

– polna miza neuspelega 
poskusa gradnje modela 

M60A1 AVLB 
iz kock LEGO Technic
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Zame je glavni del LEGO-hobija prav ta pot do 
končnega rezultata. Enkrat, dvakrat, če je treba tudi 
sedemnajstkrat sestavljen in vsakokrat nekoliko iz-
popolnjen detajl konstrukcije – dokler ni tak, kot 
mora biti. Iskanje rešitev s kockami, ki jih imaš pred 
sabo – to je zame bistvo gradnje s kockami LEGO 
(slika 8). Seveda bi včasih, ko nikakor ne gre, vse 
skupaj najraje zabrisal skozi okno. Takrat je najbolje 
narediti odmor ali nadaljevati šele naslednji dan, ko 
se prava rešitev včasih ponudi kar sama od sebe. 

Alternativa gradnje s pravimi kockami LEGO 
je seveda gradnja v digitalnem svetu, ki ima svoje 
prednosti v tem, da je praktično brezplačna, spre-
membe na modelu lahko izvedeš zelo hitro, zelo hit-
ro zamenjaš barve in tako naprej. Le paziti moraš, da 
zgradiš nekaj, kar bo delovalo in držalo skupaj tudi 
v resničnem svetu. Iz digitalnega modela lahko pri-
praviš tudi navodila za sestavo modela in ga deliš z 
drugimi.

Preprostega recepta, kako graditi, da bo cilj dose-
žen, ni; a ne glede na to, ali gradite v fizičnem svetu, 
s kockami v rokah, ali v 3D-programu – brez vztraj-
nosti in iskanja boljše kombinacije kock ne bo šlo. Če 
ob izbrani metodi ne uživate, potem je za vas gotovo 
napačna.

LEGO-model M60A1 AVLB 

Pri oklepnikih me najbolj navdušuje vzmetenje 
cestnih koles in z zanimanjem opazujem sposob-
nost njihovega prilagajanja terenu. Prav zato je bilo 
vzmetenje cestnih koles ena prvih funkcij na se-
znamu lastnosti, ki sem si jih zamislil za model, pa 
čeprav sem vedel, da bo statičen, brez motorčkov in 
daljinskega vodenja. Zaradi vzmetenja vsake polosi 
oklepnika je jedro spodnjega dela trupa zgrajeno iz 
kock LEGO Technic, torzijski odpor polosem pa daje-
jo gumijasti konektorji. Ker so ti razmeroma mehki, 
je z mostom obteženi oklepnik pretežak in podvozje 
je zaradi tega vidno spuščeno. Pri postavitvi oklepni-
ka z mostom na podlago sem si zato moral pomagati 
s pomožnim podstavkom iz kock pod trupom (sliki 
9a in 9b).

Moj drugi cilj je bil, da naj bi bil trup od spodaj vi-
deti kot kad, pravzaprav kot čoln – takšno obliko ima 
namreč tudi pravi Patton M60A1. Da bi to dosegel, 
sem prostor med polosmi na dnu oklepnika zgradil 
z uporabo tehnike snot (slika 10), kjer so čepki obr-
njeni vodoravno in celo navzdol. To je mogoče dose-
či z različnimi tipi namenskih kock, ki se imenujejo 

bracketi (ang. bracket – podpora, na primer za poli-
ce). Zaradi vzmetenja in »snotanja« dna trupa je ta 
skoraj povsem zapolnjen in za modeliranje notranjo-
sti tanka ni ostalo praktično nič prostora.

Model ima funkcionalno, ročno upravljano lan-
sirno roko in montažni most, ki poleg zelo verodo-
stojnega videza tudi deluje kot pravi: izteguje ga hi-
dravlični bat, ki prek vzvoda na tečaju obeh polovic 
s pomočjo jeklenic iztegne most. Hidravlične bate v 
modelu nadomeščajo mehanski »bati« – t. i. linearni 
aktuatorji, ki namesto hidravličnega olja za pomi-
kanje batnice izkoriščajo vrtenje vijačnega vretena 
znotraj njih. Poleg oklepnika imata tudi lansirna 
roka in most za osnovo ogrodje iz kock LEGO Tech-
nic, brez katerih bi težko dosegel želeni funkcional-
nost in togost. Za lepši videz brez značilnih lukenj 
kock LEGO Technic pa poskrbijo »klasične« kocke s 
čepki, ki jih večinoma prekrivajo (sliki 11 a in 11 b).

Oklepnik mora biti sposoben zgrabiti most z 
obeh strani, saj je nujno, da ga lahko pobere na pri-
mer na nasprotnem bregu grape, ki jo je prečkal prek 
zložljivega mostu. Enako je tudi pri modelu. Manj 
lepa oz. manj verodostojno detajlirana stran mostu 
je spodnja. Pravi most je v osnovi aluminijasto pa-
ličje in tudi od spodaj precej rešetkast, kar bi bilo iz 
kock v tem merilu zelo težko doseči. Sem pa poskušal 
prikazati značilne diagonalne okrepitve paličja na 
prečnem prerezu ob tečaju mostu (sliki 12a in 12b), 
kjer se ta prepogne.

Slika 10
Primer gradnje snot (izsek 
iz navodil za gradnjo; 
MajklSpajkl: M60A1 AVLB, 
2020)

Sliki 9a in 9b
Detajli prilagodljivega 
vzmetenja cestnih koles 
na oklepniku
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Ko so bili glavni elementi modela končani, sem 
se lotil še detajlov na zgornji strani oklepnika. Tu 
sem si dovolil nekaj pesniške svobode, saj ima pravi 
oklepnik vse drobnarije spravljene v plitve kesone, 
razporejene po blatnikih tanka. Ker se mi je zdelo, 
da bi to na modelu izpadlo dolgočasno, so na mojem 
modelu našla mesto različna orodja, nadomestne 
gosenice, osebna oprema tankistov in drugi predme-
ti, ki spadajo zraven (slika 13). Pod pokrovom mo-
torja je vidna celo imitacija motorja – od 12 valjev se 
jih vidi le prvih šest, preostali pa so skriti pod delom 
pokrova, ki ga ni mogoče odpreti.

Predstavitev kreacije

Tako; model je končan, graditelj pa ponosen na 
svoj dosežek. Sam se z njim najprej pohvalim pred 
otroki in soprogo, ki je kot predstavnica nezainte-
resirane javnosti dober kritik, ker na moje stvarit-
ve gleda neobremenjeno. Svoj izdelek je koristno 
predstaviti tudi drugim, kar je najlažje storiti na 
kakšni od razstav (slika 14), ki jih organizirajo raz-
lična društva ljubiteljev kock LEGO. V Sloveniji delu-
je Kocke klub, katerega član sem tudi sam. Pravi lju-
bitelji kock LEGO gotovo že poznate našo osrednjo 
tradicionalno prireditev – KockeFest, ki ga člani kluba 

pripravimo dvakrat na leto in tam razstavimo svoje 
kreacije, obiskovalcem pa so na voljo tudi različne 
igralnice in delavnice ter LEGO bazar. 

V današnji dobi družbenih omrežij se je zelo 
lahko predstaviti in pohvaliti tudi širše, praktično 
vsemu svetu. Pri tem nekaj truda gotovo obrodi več 
sadov. Ker svoje stvaritve ne morete fizično pokazati 
svetu, jo seveda lahko čim bolj privlačno fotografi-
rate, morda posnamete celo video in ga objavite na 
svojem kanalu YouTube, kakem forumu LEGO ali na 
družabnih omrežjih.

Glede fotografiranja se je priporočljivo ustrezno 
pripraviti in podučiti, saj bodo rezultati neprimer-
no boljši. Seveda ne potrebujete (pre)drage opreme; 
z večino sodobnih pametnih telefonov je mogoče 
posneti zelo lepe in dovolj kakovostne fotografije 
za objavo na spletu. Potrebujete še dobro in enako-
merno osvetljen prostor ter nekoliko večji kos bele-
ga papirja za ozadje modela, ki ga namestite tako, 
da »tla« svojega ministudia »nadaljujete« v zaled-
no steno, kot je prikazano na sliki 15a. Fotografije 
lahko malenkostno obdelate kar z aplikacijami na 
telefonu, seveda pa lahko uporabite tudi namen-
ske programske rešitve na računalniku (sliki 16 
in 20). 

Posebno zanimive so predstavitve modelov 
LEGO v naravnemu okolju (slika 15b), zato je vča-
sih pametno razmisliti o sprehodu v bližnji gozd, 
morda k potoku ali na parkirišče – pač tja, kjer naj-
dete naravno kuliso, ki najbolj ustreza vam in seveda 
modelu.

Sliki 11a in 11b
Ogrodje mostu (spodaj) 

in ogrodje lansirne roke iz 
kock LEGO Technic 

(čisto spodaj)

Slika 12
Tečaj pravega mostu 

(desno) in isti detajl na 
modelu iz kock LEGO 

(desno spodaj)
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Digitalizacija modela 
in izdelava navodil za sestavljanje

Ni nujno, da se zgodba vašega modela konča z 
njegovo predstavitvijo javnosti. Zadnja leta veliko 
ljubiteljev kock LEGO poleg deljenja pohval in obču-
dovanja vaših stvaritev želi najboljše in najzanimi-
vejše stvaritve tudi svojeročno sestaviti in preskusiti. 
To jim lahko vse lažje omogočimo z uporabo različ-
nih programov za digitalno gradnjo iz kock LEGO, ki 
vsebujejo tudi module za izdelavo pravih navodil za 
sestavljanje. Ta so z nekaj truda lahko že zelo podob-
na tistim, ki jih najdete poleg vsakega tovarniškega 
seta LEGO. 

Ta čas najpopularnejši in po mojem mnenju 
tudi najpreprostejši program te vrste je Stud.io (sli-
ka 17), ki je bil razvit v okviru že omenjenega por-
tala Bricklink.com za kupovanje in prodajanje kock. 
Ko je družba TLG (The LEGO Group) pred kratkim 
spoznala kakovost in zmogljivosti tako portala kot 
tudi programa samega, je odkupila spletno stran s 
programom vred in s tem pridobila še več monopola 
na sekundarnem trgu. Kmalu po tistem je TLG usta-
vil razvoj in podporo za svoj dotlej zelo priljubljeni 
program za digitalno gradnjo LEGO Digital Designer 
(LDD), ki pa meni osebno nikoli ni bil preveč všeč, 
zato sem zelo hitro prešel na Stud.io, ki ima poleg 
tega še precej preprost modul za izdelavo navodil za 
gradnjo (LDD tega sploh ni imel). Program si seve-
da lahko brezplačno prenesete s portala Bricklink. 
Že v času pred omenjenima programoma je bilo na 
voljo nekaj računalniških pripomočkov za digitalno 
modeliranje iz kock LEGO, kot sta na primer MLCad 
in LeoCAD, ki pa zahtevata nekoliko več časa in tru-
da, preden ju usvojiš. Njuna prednost je predvsem v 
tem, da sta ta čas še vedno boljša od orodja Stud.io 
pri modeliranju »mehkih« elementov, kot so vrvice, 
pnevmatske cevke in fleksibilne osi.

Poudariti je treba, da digitalizacija modela in iz-
delava navodil nasploh nista ravno početje za tiste, 
ki imajo težave z vztrajnostjo. Pri večjih modelih lah-
ko izdelava navodil traja vsaj toliko ali celo še dlje kot 
modeliranje kreacije sámo. Izdelavo navodil lahko 
razdelimo na tri osnovne korake. To so: 

• gradnja digitalnega modela, 
• urejanje korakov gradnje in 
• urejanje navodil za gradnjo.

Gradnja modela v programu lahko poteka po po-
ljubnem vrstnem redu, z dodajanjem kock iz podat-
kovne baze posameznih kock na digitalno delovno 
površino. Vseeno pa se je priporočljivo vsaj približ-
no držati nekega zaporedja gradnje, kot ste si ga za-
mislili za svoja navodila, saj boste imeli potem manj 
dela pri urejanju korakov. Pri gradnji modela je dobro 
poznati tudi izvirna imena in tipe kock, saj je iskanje 
ravno tiste prave med velikansko množico obstoječih 
kock veliko lažje in učinkovitejše. Kockam dodelite 
poljubno barvo – lahko tudi takšno, ki v resnici sploh 
ni na voljo. Med gradnjo je priporočljivo posamezne 
sklope kock združevati v skupine ali t. i. grupe, saj je 
potem veliko lažje obvladovati celoten model in ure-
jati zaporedje korakov za navodila. Digitalni model 
mojega oklepnika ima več kot 135 podskupin (grup), 
od katerih se nekatere večkrat ponavljajo. Za gradnjo 

Slika 13
Detajli na oklepniku

Slika 14
Predstavitev mojega 

modela na 22. KockeFestu 
(marec 2019)

Sliki 15a in 15b
Fotografiranje modela 

Unimog U400 v improvi-
ziranem domačem studiu 

(desno) in Tatre T813 
Kolos v naravnem okolju 

(spodaj)
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so na voljo različna orodja, ki olajšujejo stikovanje in 
poravnavanje kock v 3D-prostoru, uredite pa si lah-
ko tudi svoje palete najbolj priljubljenih kock, kar 
vam omogoča hitrejšo gradnjo.

Za program Stud.io na YouTubu obstaja že precej 
bogata zbirka videoučilnic, s pomočjo katerih sem 
tudi sam usvojil najpotrebnejše veščine za izdelavo 
navodil.

Ko je digitalni model končan, sledi urejanje ko-
rakov (angl. Step designer). Gre za urejanje vrstnega 
reda dodajanja kock na model med gradnjo (slika 
18). Stvar je precej intuitivna, kocke preprosto po-
mikate v prejšnji ali naslednji korak, vsekakor pa 
bo precej lažje in pregledno, če boste imeli kocke v 
grupah – tako se urejajo koraki med več manjšimi 
količinami kock. Priporočam, da resnično posku-

Slika 17
Gradnja modela 

v programu Stud.io

Slika 18
Urejanje korakov gradnje 

modela (Step designer)

Slika 16
»Je kaj trden vaš most?«
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šate dokončati celoten razpored korakov, preden 
se lotite urejanja navodil. Vračanje s 3. stopnje ure-
janja navodil na stopnjo urejanja korakov je se-
veda možno, a spremembe korakov lahko izničijo 
glavnino že opravljenega dela pri urejanju videza 
navodil.

Zadnja in precej dolgotrajna faza je ureja-
nje strani navodil (angl. Page designer), ki jih na 
koncu izvozite v pdf-datoteko (slika 19). Urejate 
lahko praktično vse elemente navodil, kot so šte-
vilke korakov, barva ozadja, pisave, velikost ko-
sovnic, smer pogleda na trenutno fazo gradnje, 
število korakov na strani in še veliko drugega. Na 
koncu lahko navodila dopolnite s celotnim se-
znamom kock, dodate komentarje k posamez-
nim korakom in vnašate dodatne slike. To delo je 
precej zamudno – kljub temu, da lahko že na za-
četku opredelite vse glavne lastnosti videza ce-
lotnega dokumenta. Zorni kot vsakega koraka je 
treba nekoliko prilagoditi, saj sicer uporabniku 
navodil morda nekatere poteze ne bodo jasne ali 
sploh ne vidne. Seveda je vse odvisno od tega, 
kako uporabna oziroma razumljiva navodila bi 
radi pripravili. Zelo priporočljivo je svoja navodi-
la tudi preskusiti in odpraviti morebitne napake 
v njih. 

Za boljšo predstavo, koliko dela je z navodi-
li, naj povem, da predstavljeni model oklepnika 
AVLB iz 2233 kock terja kar 620 korakov s pod-
koraki na 420 urejenih straneh. O porabljenem 
času raje niti ne razmišljam. Če nam nekaj pri-
naša zadovoljstvo, to pomeni, da je bil čas dobro 
porabljen ...

Omeniti je vredno še zelo uporabno in prepro-
sto orodje za izdelavo fotorealističnih slik – t. i. 
renderjev. Svoj zgrajeni model postavite v želeni 
pogled in določite parametre renderiranja. Posto-
pek lahko traja precej časa – odvisno od želene 
ločljivosti in števila detajlov ter seveda zmoglji-
vosti vašega računalnika. Za običajni render z loč-
ljivostjo 1600 × 1200 pikslov sem moral počaka-
ti 20–30 minut, za animacijo gradnje oklepnika, 
ki sem jo vključil v predstavitveni video na svo-
jem kanalu YouTube, pa je računalnik za vsega 
20-sekundni videoposnetek potreboval dobrih 
osem ur.

Za konec morate svoja sveže dišeča navodila 
seveda ponuditi še LEGO-oboževalcem. To naj-

Več o avtorjevih kreacijah najdete na kanalu:

www.youtube.com/user/MajklSpajkl 
in forumu Eurobricks.com:
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/profile/126775-
majklspajkl/&do=content&type=forums_topic&change_section=1

Model oklepnika Patton M60A1 s škarjastim mostom sestavlja 2233 kock (1133 oklepnik 
in 1100 most), edini neizvirni deli pa so vrvice, ki ponazarjajo jeklenico za izteg mostu. 
Model meri 20,5 (24,5) × 11,5 × 11 cm, ko je lansirna roka zložena nad oklepnikom, mere 
iztegnjenega mostu pa so 57 × 14 × 3,6 cm. Masa modela z lansirno roko je 546 gramov, 
samo most pa tehta 738 gramov.

lažje naredite na portalu Rebrickable.com, ki se mu 
počasi pridružujejo še nekateri drugi podobni. Na 
njem lahko svoja navodila delite brezplačno ali pa 
zanje zahtevate simbolično odškodnino. Večjih za-
služkov si ne gre obetati, si pa lahko vsaj nekoliko 
olajšate vzdrževanje hobija, kar je seveda odvisno 
od popularnosti vaše stvaritve. Naj spomnim, da 
je Rebrickable res uporaben tudi za izdelavo svoje 
baze kock, ki jih imate – in kar je še bolje: portal 
vam pove, koliko kock imate na voljo za gradnjo 
na njem objavljenih navodil, seveda glede na vašo 
bazo kock. Tako vam nikoli ne bo zmanjkalo idej za 
gradnjo, poleg tega pa se da iz navodil drugih ljubi-
teljev marsikaj naučiti in še izboljšati tehnike grad-
nje. Portal vam izdela sezname manjkajočih kock 
za želene kreacije in tako olajša nakup manjkajočih 
delčkov.

Slika 19
Urejanje strani navodil 
(Page designer)


