Stavební návod
Dříve než začnete stavět : model je kreslený bez chlopní, jejich místa naznačují černé čáry.
Díly označené světle modrou barvou je nutné podlepit 1 mm kartonem.
Stavba :
Vystřihněte díl 1 a vyřežte otvory. Na rubové straně pod trojicí modrých otvorů si namalujte
konstrukční čáru. Doporučuji přiložit k ní podlepený díl 4, a zakreslit si novou čáru.
Okolo oken nalepte proužky kartonu a na ně mříže díly 2. Pod nižší z čar si přilepte kousky
kartonu, budou sloužit jako podpěry podlahy 4.
Díl 1 sestavte a na jeho dno vlepte díl 3, do připraveného místa podlahu 4. Na ochod díl 5
nalepte spodní část díl 6 a ořízněte podle dílu 5. Pokračujte kompletací horního patra.
Z dílů 7 vytvořte sloupky mezi otvory dveří a terasou. Díl 8 je delší, než je na model třeba.
Můžete ho použít různě – nalepit na vnitřní část dílu 2, podlepit kousky kartonu a vlepit do dílu 2
nebo vytvořte stěnu dle obrázku. Tělo věže pak zakryjte střechou 9.
Pokračovat budete sestavením zadní části rozhledny. Vystřihněte díl 10 a na rubovou stranu si
nakreslete konstrukční čáru ve vzdálenosti 7 mm od horního okraje. Stěnu nad čarou zesilte
1 mm kartonem a ten přikryjte vnitřním dílem 11.Vlepte podlahu 12. Do vstupního otvoru
nalepte stěny vstupu 14, do čelního dílu 15 pak vnitřní stěny 16 a tento celek spojte s dílem 14.
Takto zkompletovaný díl 10 nalepte na díl 1. Poslední , co je třeba udělat je olemovat horní
část zábradlí terasy. K tomu použijete díl 13, ze kterého si nařežete proužky odpovídající síle
zábradlí. Zbývá již jen vytvořit zábradlí na ochozu. V poslední době je rozhledna ve špatném
stavu, tomu odpovídá i zábradlí. Jednu dobu byl okolo ochozu obyčejný plot, ten můžete udělat
z kousku sítě do okna, pak tam byl pouze drát obtočený okolo sloupků, Tuto variantu uděláte z
tenkých drátků imitujících sloupky a na ně přilepíte nit odpovídající barvy.
Tím je model hotov.

