handleiding
Benodigdheden:
• Schaar of stanleymes
• Lijm
• Eventueel snijhulp en/of snijmat
Stappen:
Toren:
• Knip/snij delen 1 en 2 uit van blad 2
• Knip/snij delen 5, 6 en 7 uit van blad 1
• Vouw de lijm tanden van deel 7 om, let op: telkens 1 tand naar boven en een tand naar
beneden.
• Maar van deel 1 en 2 een cilinder
• Lijm onder deel 1 deel 5 vast en boven deel 1 deel 7 vast
• Lijm deel 2 aan deel 7 vast zodat de toren een deel wordt.
• Lijm deel 6 vast boven op deel 2
Trappenhuis
• Knip/snij deel 3 uit van blad 2
• Knip/snij delen 10,11 en 12 uit van blad 1
• Knip/snij deel 3 bij punt A licht in en vouw het deel over punt B tot de snede om.
• Vouw deel 3.1 van deel 3 op punt c om en lijm deze vast aan deel 3 zelf
• Lijm een voor een delen 10,11 en 12 in deel 3 waardoor het trappen huis vorm krijgt
deel 12 gaat boven in.
Waterbak
• Knip/snij deel 4 uit van blad 2
• Knip/snij delen 8 en 9 uit van blad 1
• Maak van deel 4 een cilinder
• Lijm deel 8 onder aan de cilinder vast met de bedrukking naar beneden
• Lijm deel 9 boven aan de cilinder vast met de bedrukking naar boven.
Lichtkoepel
• Knip/snij delen 13 t/m 22 uit van blad 2
• Let bij delen 16 t/m 18 op dat bij deze alleen het blauwe deel overblijft dus de
binnenkant ook uitsnijden/-knippen
• Deel 19 moet wel dicht blijven
• Maak van delen 13,14 en 15 ringen
• Lijm deel 19 op deel 13
• Lijm deel 20 op 19 en lijm hier weer deel 14 op
• Lijm deel 21 op 14 en lijm hier deel 15 op
• Lijm op deel 15 deel 22
• Schuif de delen 16, 17 en 18 om deel 13 heen en verdeel deze netjes
Het geheel
• Lijm de waterbak boven op de toren
• Lijm de trappentoren tegen het grijze deel van de toren
• Lijm de lichtkoepel boven op de waterbak
• Lijm het geheel op de plattegrond

