BIBLE

Lepené modely

VELIKONOCE

Návod
na lepení

Potřebuješ
NÁSTROJE

•
•
•
•
•
•
•
•

Ostré nůžky.
Prořezávací nůž na papír (doporučujeme nůž X-Acto břit #11).
Velkou pinzetu s oblými hranami. (Pinzety s ostrými hranami nebo se zoubky
mohou poškodit povrch dílů.)
Kovové pravítko, aby šlo udělat rovný řez nebo drážku.
Párátka pro dosáhnutí do malých růžků a pro dávkování kapek lepidla.
Bílé lepidlo a lepící tyčinka.
Podložka pro řezání (doporučujeme prkýnko nebo kus lina).
Vypsaná propisovačka (bez inkoustu) nebo tupý nůž na vytváření drážek.

Rady
1. Přečti si pečlivě návod a sestavuj model tak, jak je uvedeno na obrázcích na těchto stránkách.
Nauč se každý krok pro každou část modelu a najdi různé díly pro každou část modelu. Některé díly
mohou být na stránkách, kde jsou jiné části modelu.
2. Vystřihni všechny díly pro sestavení jedné části modelu, ale ještě je nestříhej podle jejich čar.
Různé díly jsou očíslovány.
3. Pracuj vždy jen na jednom dílu:
• Udělej tupou hranou nože drážky podle tečkovaných čar.
• Stříhej jenom podle plných čar.
• Ohýbej a skládej podle tečkovaných čar, ale ještě nedávej na díly lepidlo.

VELMI DŮLEŽITÉ: Vyzkoušej nejprve díly, které chceš slepit, jak vypadají složené,
před tím, než naneseš lepidlo. To ti pomůže pochopit, jak budou díly držet pohromadě
a budeš je moci při lepení ještě upravit tak, aby byly slepeny dobře. Pak dej kapku
lepidla na místo, které je označeno černou tečkou.

Vystřihování
Všechny díly se vystříhávají ze sešitu ve dvou krocích. Nejdříve vystřihni nůžkami ze sešitu každý
potřebný díl s velkým okrajem od plných čar dílu. Nestříhej v sešitu hned podle plných čar, abys
vystřihovaný díl nebo sousední díly nepoškodil. jakmile je díl ze sešitu vystřižený, můžeš ho už
v klidu přesně ostříhat podle plných čar. Nejlepší je dříve udělat drážky a ohyby, než začneš stříhat
přesně podle plných čar. Hlavně malé kousky a malé lemy je snadnější ohnout, dokud je okolo nich
víc papíru.
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Ohýbání
Jsou dva druhy ohybů:

Hřbetem
nahoru
Hřbetem
dolů
Hřbetem nahoru znamená,
že obrázky jsou zvenku,
hřbetem dolů znamená, že
jsou obrázky uvnitř

Udělej drážky na tečkovaných čárách pro ohyb,aby
ohyb byl rovný. Je to velmi důležité zvláště u nejmenších
částí, které musí být drážkované před ohýbáním. Drážkování
udělej tak, že přiložíš pravítko na tečkovanou čáru, a pak
propiskou nebotupou hranou nože tlač na papír a projeď
po celé čáře tak, aby se papír stlačil.
To ti pomůže udělat rovný ohyb. Většina dílů modelu potřebuje
ohyb hřbetem nahoru, několik jich potřebuje ohyb hřbetem
dolů. Tyto ohyb budou označeny na dílech a v pokynech
symbolem pro ohyb hřbetem dolů.

.

POZOR
• Buď opatrný při používání
nůžek a řezacího nože.
• Lepidlo, nůžky a další
nástroje mohou být
nebezpečné, ujisti se, že
na ně nesahají malé děti.

A nezapomeň,

žádný spěch!
MÁŠ NA TO
DOST ČASU!
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Sestavujeme postavy

Ruce lehce před slepením ohni,
aby vypadaly přirozeně.

Tip: Když budeš stříhat kolem rukou nebo jiných podobných
dílů, nestříhej přesně na černé plné čáře, ale stříhej jeden
nebo dva milimetry zvenku v barevné ploše. Celá čára
pak bude dobře vidět.
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Ježíš, Marie a dva andělé

Římští vojáci

Hrob
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Sestavujeme hrob
Tento model může vypadat komplikovaně,
ale pokud budeš postupovat pečlivě podle pokynů,
nebude to těžké.

1

Začni s “vnější stěnou hrobu část 1, 2 a 3.”

2

3
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5

Pak přejdi k “vnější
stěnou hrobu část 4”,
aby se uzavřel vrchol hrobu
.
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Toto je pohled ze vnitřku modelu. V této fázi
neměj obavy o pevnost modelu. Jakmile přidáš další
části modelu, bude model stát pevně.

7
Nyní přilep “vnější stěnu hrobu
část 5 a 6” na předek hrobu.

8
Takto vypadá vnější část hrobu
- hrobová skála.
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9

Nyní pokračuj na vnitřku hrobu, slep
dohromady vnitřní stěnu hrobu část
7 a 8. Všimni si, že některé díly
potřebují ohnout hřbetem dolů.

10
Tak vytvaruješ vnitřní stěnu hrobu, pak slož
dohromady “kamenné lože” díl 9 a přilep je
naproti vnitřní stěně, jak je vidět na obrázku.

11

Pak přilep tuto celou vnitřní stěnu
dovnitř skály a hrob je hotový.
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Jak sestavit kulatý kámen pro vchod
do hrobu: Slep dva proužky za sebou
do jednoho proužku, ten pak vytvaruj
do kruhové hrany kamenu, pak přilep
obě strany kamenu.
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Sestavujeme kameny
1

2

3
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