
Na stavbu modelu budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožík (odlamovací 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). Pokud šipky nejsou na hraně dílu, pak je ohyb uvnitř plochy dílu. 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 též usnadní naslinění z rubu tisku. Místa propíchnutí jsou označeny zeleným 
puntíkem. Místo ustřihnutí je naznačeno červenými nůžkami. Pro lepení kovových dílů použijte  vteřinové lepidlo. Před lepením prostudujte návod a návodné kresby. 

Modely je možné postavit s jednoduchým (krabičkovým) podvozkem nebo s modelovým 
podvozkem, případně lze jednodušší verzi doplnit díly ze složitější verze. 

 
Z drátku natřeného na černo o průměru 0,7 - 1 mm si připravíte osy 8 (2x). Kreslící 

čtvrtkou podlepíte díly 3 (3x) a 2 (2x). Kartonem o tloušťce 0,5mm podlepíte díly 4 a 5. Kartonem o 
tloušťce 0,7 - 1mm podlepíte díl 13. Otvory propíchněte v dílech 7 (2x) a 10 (8x). 

 
Jednodušší varianta: 

Z dílu 1 slepíte karosérii. Dále můžete osadit sání 3 (3x), pokopy 2 (2x), nárazníky 4 a 5 a 
složený přístřešek 13. Nakonec zalepíte podvozek. Na  model můžete ještě osadit transparent z dílů 
11 (2x) a 12.  

 
Složitější varianta: 
 U dílu 6 si přenesete na rubovou stranu úsečky A-A. U dílu 1 odstřihněte spodní část 
s kresbou podvozku. Karosérii 1 slepte a doplňte detaily - sání 3 (3x), pokopy 2 (2x), nárazníky 4 a 5 
a složený přístřešek 13. Na podvozek 6 nalepíte díly 7 (2x). Podvozek 6 vlepíte do karoserie 1. Dále 
osadíte osy 8x (2x). Na kola si připravíte kancelářský papír nařezaný na proužky, které budou široké 
2,5 mm. Kolo vytvoříme natáčením pásku na špejli o průměru 2 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! 
Dále na boky kol nalepíte díly 9 (4x) a 10 (8x). Běhouny natřete černou temperou nebo tuší. Mezi 
zadní kola vložte kolečko z kartonu o tloušťce 0,3 – 0,5 mm (není ve vystřihovánce). Zadní kola lze 
sestavit i jednodušším způsobem. Místo dvou válečků, použijete jeden široký 5,5 mm. Hotová kola 
nalepíte na osy 8. Při osazování kol dbejte na stínování disků – orientujte se kresbou na dílu 1. Na  model můžete ještě osadit transparent z dílů 11 (2x) a 12. Radost 
z nového přírůstku do sbírky přeje  
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