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Vystřihovánka představuje vůz, který se roku 2007 zúčastnil rallye Lisabon – Dakar jako doprovodné vozidlo.  

Na stavbu modelu budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožík (odlamovaní nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů 

z plochy listu, pinzetu a lepidlo – nejlépe dispersní (např. Herkules). Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete 

nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete 

propíchnutím). Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřižení 

vytvarujte na sucho. Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu stolu nebo pomocí válcových 

předmětů – tužky, štětce a podob. Tvarování oblých dílů si můžete usnadnit  nasliněním z rubové strany. Výřezy z ploch jsou 

značeny červenou úhlopříčkou, místa propíchnutí červeným puntíkem a místa nastřihnutí červenou úsečkou.  

 Model je možno sestavit ve dvou variantách – s krabičkovým nebo s modelovým podvozkem. Díly podložené modrou 

barvou jsou určeny k sestavení základní verze. Díly podloženy oranžově jsou určeny pro složitější verzi. 

 Pro lepení kovových dílů využijte vteřinové lepidlo. 

 

Jednoduchá verze 

Před stavbou propíchnete do dílu 6 otvor v místě označeném 

červenou tečkou.  

Z dílu 1 sestavíte podvozek. U kabiny 2 je nutno ustřihnout 

chlopničku v přední části (je označena symbolem nůžek). Na kabinu osadíte 

dvěmi vrstvami kreslící čtvrtky podlepené sání 5 (2x). Čtvrtky na sebe 

nelepte přímo, ale díl vždy vytvarujte a teprve pak nalepte další vrstvu 

čtvrtky. Kdyby se díl rovnou nalepil na tak silnou vrstvu papíru, nedal by se 

pak tvarovat. Při lepení můžete využít neočíslované šablony 

z vystřihovánky. Je jich nakresleno více, než bude potřeba. Celková 

tloušťka dílu by měla být 0,7 mm. Přední nárazník můžete zvýraznit  

pomocí dílu 4. Za kabinu umístíte vzduchové filtry 6. Nástavbu 3 osadíte na 

podvozek 1 tak, aby vznikl  zadní části vozu přesah. Lepte stylem kolečko 

na kolečko. Další prací je zhotovení výfuku 14 z drátku o průměru 1mm 

natřeného na šedo.  Na hotovou kabinu můžete nalepit štít 7 a světla 23. 

 

Složitá varianta: 

Stavbu zahájíte propíchnutím otvorů v dílech 8, 9, 13 a 21.  

Z dílu 8 sestavíte rám podvozku na který nalepíte díl 9. 

Lepte stylem čtvereček na čtvereček. Celek nechte pod mírnou 

zátěží proschnout, aby nedošlo ke zkroucení dílů do vrtule. 

Kabinu sestavíte z dílu 2. U dílu 10 proříznete v přední 

části blatníky podle červené úsečky. Před čistým vystřižením 

(vyříznutím) dílu provedete mírné naohýbaní. Usnadníte si tím 

další zpracování dílu. Blatníky nalepíte natupo (bez chlopní) na 

boky dílu 10. Hotový nárazník a blatník v jednom díle osadíte 

pomocí chlopničky na kabinu 2. Nakonec nalepíte oba blatníky 

na spodní část kabiny. Rubové strany blatníků zatřete temperou 

o stejném odstínu. Hotový celek nalepíte na rám 8. Na kabinu 

osadíte dvěmi vrstvami kreslící čtvrtky podlepené sání 5 (2x). 

Čtvrtky na sebe nelepte přímo, ale díl vždy vytvarujte a teprve 

pak nalepte další vrstvu čtvrtky. Kdyby se díl rovnou nalepil na 

tak silnou vrstvu papíru, nedal by se pak tvarovat. Při lepení 

můžete využít neočíslované šablony z vystřihovánky. Je jich 

nakresleno více, než bude potřeba. Celková tloušťka dílu by 

měla být 0,7 mm. Vzduchové filtry sestavíte z dílů 12. Na filtr 

na pravé straně po směru jízdy osadíte modré víčko a to tak, aby 

bylo vidět. Výfuk zpracujete z dílu 13 a drátku 14. Hotové celky pomocí konzole 11 osadíte na rám 2. Sestavenou nástavbu 3 

nalepíte na rám 8. Lepte stylem kolečko na kolečko. 

Z drátku o průměru 1 mm a délky 24 mm natřeného načerno vytvoříte dvě osičky, které zalepíte do dílu 9. Lepte je tak, 

aby vyčnívaly na obou stranách stejně. 

Kola slepíte z dílů 21 (8x) a 22 (4x). Běhouny 22 stočíte do válce. Bílé plochy po namotání zesílí hranu dílu 22 a umožní 

nalepení boků 21. Hotová kola nalepíte na osy. 

 Z drátku o průměru 0,5 mm o délce 24 mm si připravíte držáky blatníků. Ty stejně jako osy vycentrujte a zalepíte. Vlastní 

blatníky zpracujete z dílů 16 (4x), vytvarujete mírně do obloučku a nalepíte na držáky. Místo přilepení je vyznačeno bílými 

úsečkami na dílech 16. Musíte rozlišit blatníky, které jsou blíže přední části vozidla. Ty jsou s výřezem, který bude kopírovat 

spojení dílů 8 a 9. Přesnou polohu blatníků dolaďte podle poloh kol. 

Dále zpracujete nádrže 15 (2x) a osadíte na rám 8. Na rám též umístíte další krabice z dílů 17 a 18. Při lepení se řiďte 

kresbou na dílu 1. 

Na spodní část přilepíte ve vzdálenosti 12 mm od zadního čela nástavby sudy z dílů  20 (2x). 



Na rám 8 nalepíte světla z dílů 24 (2x). Místo přilepení je vyznačeno bílými úsečkami za reklamou MANN FILTER. 

Zadní nárazník slepíte z dílu 19 a osadíte na spodní a zadní část rámu 8. Na kabinu můžete nalepit štít z dílu 7 a světla 23. 

Další hezký model do sbírky přeje  

Sochor František 

 

 


