Kostelík v Chromči

Měřítko přibližně 1:200, doporučeno tisknout na 200g papír
Návod:
Podlepte podstavec 9 překližkou a díl 10 1mm lepenkou.
Vytvarujte okna 1 a dveře 2 a vlepte do dílů 5, 6 a 8. Vlepte okno 3 do 5 a výklenek 4 do 7. Nalepte stěny 5-8
na podstavec 9, doplňte též díl 10. Vlepte dveře 11 do 12, díl 12 nalepte na podstavec 9 a ke stěnám 6 a 7.
Nalepte strop 13, vlepte díl 15 do 14 a celou střechu nalepte na strop 13 a ke stěnám 6 a 7. Stříšku nad
vchodem se skládá z dílů 16-19 a čtyř sloupů 20. Uřízněte 4 špejle a oblepte je 20. Nalepte je na schod 10.
Vytvarujte díl 16, vlepte do něj 17 (červené čtverečky musí přesahovat obrys). Slepte k sobě dva díly stříšky 18
a nalepte je na 16 a 17 (vpředu a z boků přesah, vzadu zároveň). Uzavřete zespodu dílem 19 a celek nalepte ta
sloupy a k čelu 5. Nalepte strop 21 a na něj základ pro střechu 22. Nyní nalepte kolem dokola sokl 23, pod
střechu 24, na čelo 25 a z boku 26 (díly jsou trošku větší, v případě potřeby je zkraťte). Do oken vlepte
parapety 27. Pro zpevnění střechy obkreslete díly 28 a karton a vlepte zespodu do 29. Přilepte díl 30 a celek
nalepte na strop 22. Okna věže 31 vlepte do stěn 32, vlepte díly 33 a 34. Do střechy věže 36 vlepte díly 35 a
celek nalepte na 32 a 33. Celou věž vlepte do střechy 29 a 30 a přilepte ke stropu 22. Nalepte ozdobné díly 37
(značeno při pohledu zepředu). Na vyznačené místo nalepte hodiny 38. Na střechu nalepte hřebenáče 39
(nahoru a dozadu), zkraťte dle potřeby. Práci dokončete vlepením křížku 40 do špičky střechy věže 36.
Dle vlastního vkusu můžete doplnit další doplňky, např. trávu, strom apod.
Hotovo, gratuluji!!!

Modře jsou značeny čísla dílů, červeně jsou značeny čísla dílů, na které lepit.
Čárkovaně jsou značeny „Valley line“, červeně prořezy.

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

