
      bouwtips

schaal 1/200

schaal 1/400

schaal 1/500

Benodigheden

Snijmat, schaar, lineaal,  
snij-(afbreek)mesje, pincet,  
kleine schroevendraaier, papierlijm
(Pritt 'pen' of Velpon), bakje water en een doek.

Instructies
Op de bouwkaarten kunt u de volgende instructies tegenkomen.

Mounting example (bouwvoorbeeld) = Leidraad voor bouwvolgorde en het beoogde eindresultaat.
6 1/2 hours (6 1/2 uur) = Verwachte bouwtijd
Cutting line (snijlijn) = Hierop doorsnijden
Folding line (vouwlijn) =  Licht insnijden om later het vouwen te vergemakkelijken.
Fold to front (naar voren vouwen) =  Lijnen eerst doorprikken en daarna op achterzijde van het vel licht insnijden.  

De vouw zal nl. andersom gedaan moeten worden.
Cutting-Folding line (combi van snij- en vouwlijn) =  Let op! Sommige delen dienen wel of niet doorgesneden te worden.   
Cut out (snij uit) = Snij deze lijn uit
Incise (incisie) = Snij deze lijn in
Glue flap (lijmflap) = Flapje t.b.v. te verlijmen delen.
Mounting direction (montage richting) =  Geeft aan welke delen waar met elkaar verlijmd dienen te worden.
A, B, C, D, E etc. =  Elk onderdeel heeft een letter zodat volgens het bouwinstructies voorbeeld 

is te zien hoe de losse delen in elkaar gezet dienen te worden.
1, 2, 3, 4, 5 etc. =  Geeft waarnodig de montagevolgorde aan.
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Tips!
 

Bestudeer de bouwplaat, instructies,
vouw- en snijlijnen alvorens u begint.

Voor een mooier eindresultaat  
duwt u na het snijden van een onderdeel 

met uw nagel de snijranden plat.

Eerst de onderdelen goed passen,
daarna pas inlijmen.

Pritt 'pen' is lijm op waterbasis.
Uw kunt met uw vingertop inlijmen  
en daarna schoonmaken in water.

Zo voorkomt u lijmvlekken!
 

Geniet van het bouwen,  
haast u niet!
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Stap voor stap bouwvoorbeelden  
zijn bij de bouwkits ingesloten


