Stavební návod
Dříve než začnete stavět : model je kreslený bez chlopní, jejich místa
naznačují černé čáry.
Díly označené světle modrou barvou je nutné podlepit 1 mm kartonem.

Stavba
Stavbu zahájíte dílem 1, vyřízněte okna a dveře, podlepte hrany kartonem
a vlepte dveře 3 a okna 4. Díl spojte s dílem 2 a uzavřete dnem 5.
Na spodní stavbu nalepte spodek ochozu 6 (podlepený kartonem, ale bez
nalepení horního dílu 13 ! Celek zatím odložte.
Pokračujte tělem rozhledny. Z dílů 7 vyřízněte dveře, pro realističtější
verzi i černé pruhy spojující oba otvory dveří. Na rubovou stranu shora
všech 4 stran si ve vzdálenosti 8mm narýsujte konstrukční čáry.
Pruhy i dveře podlepte kartonem a nalepte nejprve dveře 8 a pak prosvětlovací pruhy 9. Spojte díly 7 a vytvořte tělo rozhledny.
Z kartonu si vytvořte „sílu stěny“ vyhlídky, nalepte jí na díly 7, z vnitřní strany olemujte pásky 11 a shora zalištujte díly 12.
Pod takto upravenou vyhlídku vlepte její dno 10. Celek pak nalepte na díl 13.
Pokračujte vytvořením horního ochozu. Ten vyrobíte následujícím způsobem : Vystřihněte díl 14 a nasaďte ho na tělo tak, aby sednul
1 mm pod dveře. Případné nesrovnalosti upravte. Takto upravený díl podlepte kartonem, vyzkoušejte, zda sedí jak má a pokud ano,
nalepte horní část 15 a ochoz přilepte k tělu rozhledny. Díly 16 vystřihněte, ohněte podélně ve středu a nalepte na hrany těla. Zde je
výhodné díly lepit různě otočené, aby byl efekt na každé hraně jiný.
Polovinu dílů 19 podlepte kartonem a z druhé strany nalepte druhou polovinu, tři hrany zakryjte páskou 20 a celek nalepte nad dveře.
Díl 21 přehněte na polovinu, slepte a vytvarujte z něj zábradlí na horní plošinu.
Zábradlí spodního ochozu sestavte z vnitřního 23 a vnějšího 22 a olemujte ochoz. horní zábradlí sestavte z vnitřního 25 a vnějšího 24.
Střechu z dílů 18 nalepte na strop 17. Ze zápalek vyrobte 8 sloupků délky 18 mm, nabarvěte odpovídající hnědou barvou a vlepte do
rohů a středů vyhlídky. Po zaschnutí na ně nalepte sestavenou střechu. Do jejího středu umístěte kousek tenkého drátku jako
hromosvod.
Tím je model hotov.

