
Kostel ve městě Fo-šan v čínské provincii Kuang-tung 

     

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

Návod: 

Podlepte podstavec 1 překližkou a nechte proschnout. 

Díly 4, 5, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33 a 34 podlepte kartonem a nechte proschnout. 

Díly 2 a 3 podlepte díly 4 a 5. Na spodní část nalepte natupo díl 6 a po obvodech zdi 7 a 8.  Do dílu 9 provrtejte 

dírky a vlepte čtyři struny (např. režná nit) a přelepte dílem 10. Celek nalepte na 2. Slepte díly 11 a 12 k sobě a 

nalepte na 9. Sestavte díl 13 a přilepte ho k 2 a 12. Přilepte díl 14, napněte struny a přelepte je 15 a doplňte díl 

16. Díly 17 a 18 slepte k sobě a nalepte na 9. Z dílů 19 a 20 sestavte kříž a nalepte jej na 18. Díly 21 a 22 slepte 

k sobě a nalepte nad okna na díl 3. Pod horní okno doplňte ozdoby 23. Okna 24 vlepte do 25 a celek nalepte 

na 3. Vzniklý celek nalepte na podstavec 1. Stříška se skládá z dílů 26 a 27, slepte je k sobě, vytvarujte a 

nalepte na 2. Díly 28 oblepte kolem špejle a nalepte na podstavec 1 a ke stříšce (můžete též z dílu 29 

vystřihnout dvě dlaždice pod sloupy). Nalepte podstavce květináčů 30 na podstavec 1, z dílů 31 a 32 slepte 

osm květináčů, nalepte je na 30 a proveďte výsadbu květin. Dva ploty zhotovte z dílů 33 a 34. Na rubovou 

stranu dílů 33 nalepte pět kousků režné nitě a překryjte dílem 34. Plůtky nalepte na podstavec 1. 

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 












