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Stavební návod
Jednotlivé díly jsou kreslené bez chlopní, ty
si vyrobte vnitřní.

Stavba
Stavba je poměrně jednoduchá, lze jí vylepšit
drobnými úpravami.
Stavbu zahájíte vystřižením dílů 1,2,3 a 4.
Pro zvýšení plasticity můžete na díly nalepit okna 6 a horní prosvětlení 7. Z dílu 5 – tloušťka zdi a dílu 8 sestavíte
vchod do rozhledny. Pomocí vnitřních chlopní vytvoříte tělo věže.
Díly 9 a 11 podlepíte 1 mm kartonem a po vystřihnutí hrany oblepíte proužky 10. Hotové díly nalepíte na sebe.
Horní část 14 spojíte se stropem a podlahou 15 a přilepíte na díl 11. Z dílů 16 sestavíte osmibokou stříšku a tu
nalepíte na vrcholek horní části. Do vrcholku vlepte 2 cm dlouhý tenký drátek.
Pokračovat budete asi nejsložitější částí modelu – zábradlím. To se skládá ze čtyř dílů 12 a čtyř dílů 13. Je
úmyslně nakresleno v dvojím barevném provedení s každou stranou samostatně. Můžete si vybrat, jestli chcete
mít zvenku díly 12, imitující ve střední části průhled na spodek věžičky, nebo pouze „průhledné“ díly 13,
případně oboje kombinovat. Sestavíte si tedy 4 strany zábradlí vždy slepením dvou dílů k sobě. Dávejte pozor,
aby vždy byly tmavší strany na sobě. Když máte strany připravené, na dvě z nich na hranu nalepte sloupky.
Ty lze vyrobit z tenkého drátku natřeného šedou barvou délka 18 mm. Po zaschnutí přilepte zbylé dvě stěny a
vytvořte zábradlí čtvercového tvaru. To natupo přilepte na podlahu ochozu. Zábradlí je ještě možné „vylepšit“
nalepením co nejmenších korálků obarvených na tmavou červenou.
Před nalepením celé vrchní části na spodek doporučuji vytvořit zpevňovací železné pásy. Ty vyrobíte z přiložené
šedé plochy. Tu podlepíte čtvrtkou a necháte proschnout. Pak si nařežete 2 mm silné proužky a ty nalepíte do
míst černých rysek na těle rozhledny. Nejprve lepíte boční, přes ně přijdou přední a zadní pásky.
Na tělo věže přilepíte hotový vršek. Z kartonu si nařežete dílečky 1 x 1,5 mm a ty nalepíte pod římsu. Pod
každou svislicí zábradlí je jeden, tedy 5 na každé straně a obarvíte tmavou barvou.
K dílu 18 si uděláte dole chlopně a pak jej slepíte s dílem 17, aby vytvořil vnitřní texturu dřeva. Vyříznete okno a
vchod a spojíte s podlahou 19. Celek přilepíte k tělu rozhledny a zaklopíte střechou 20. Tím je model hotov.
Zkušenější modeláři použijí zbytek šedé plochy a plocha s texturou kamene k vytvoření vrcholku, na kterém
rozhledna stojí.

