
Kaple sv. Barbory ve Žďáru nad Sázavou 

    

 

Měřítko přibližně 1:150, doporučeno tisknout na 200g papír 

Návod: 

Vytvarujte okno 1 a vlepte ho do čela 2. Vytvarujte okno 3 a vlepte ho prostředního otvoru (okna) dílu 4. 

Vytvarujte čtyři okna 5 a vlepte je do dílů 4, 6 a 7. Vytvarujte dveře 8 a 9 a vlepte je do stěn 2 a 10. Vytvarujte 

díly 10 a 11 a přilepte je na 2. Z boků nalepte díly 12 a 13, poté přilepte díly 6 a7. Celek nalepte na podlahu 14 

a uzavřete dílem 4. Volitelně můžete vlepit žebra 15. Nalepte střechy 16 a 17 na díly 10 a 11 (zkrátit dle 

potřeby, přesah ze všech stran by měl být cca 1.5 mm). Na okna nalepte obdoby 18. (ozdobám lepených na 

díly 6 a 7 je třeba seříznout roh). Na díly 2 a 10 nalepte beton 19, na díly 2 a 11 nalepte 20, kolem zbytku kaple 

poté 21. Nyní nalepte strop 22. Pokračujte nalepením žlutých ozdob. Díl 23 nalepte na 4 (užší stranou nahoru). 

Na čelo nalepte díl 24, poté 25 a 26. Na díly 2, 10 a 11 nalepte 27 a 28. Střechu začněte vytvarováním a 

slepením dílu 29, na který přilepte 30. Vytvarujte a vlepte díl 31. Střechu nalepte na 32. Slepte díly 33, 34 a 35 

a celek nalepte na 31. Vytvarujte špičku 36, nalepte na 37 a celek nalepte na 35. Nakonec do oken vlepte 

parapety 38 (nařezat dle potřeby). Hotovou kapli nalepte na podstavec 39. Z párátka udělejte špičku, nasuňte 

obarvený korálek a celek vlepte do střechy věžičky.  

Dle vlastního vkusu dodejte další doplňky, např. trávu, strom apod. 

Hotovo, gratuluji!!! 

 

 

 

 

PS: Pokud se Vám model líbí, napište mi. Pokud se Vám nelíbí, nebo máte nějaké připomínky či náměty na 

vylepšení, napište mi též. Děkuji. pavel.styl@seznam.cz, http://papir.pavelstyl.cz 
















