
PŘIPRAVTE SI:

ostré nůžky
bílé lepidlo Herkules
pravítko
kulatý nožík
špejli na roztírání lepidla
vodovky na retušování

NEOHROŽENÝ

NAUTILUS KAPITÁNA NEMA

TIPY KE  STAVBĚ:
Všechny díly si pečlivě vystřihněte a jejich čísla si poznačte tužkou z druhé strany.
Zatím ponechejte černé a červené šipky naznačující, kde se má model ohýbat. 
Odstřihněte je až po přehnutí hran.
Pomocí pravítka a kulatého nože každý díl nejprve narýhujte v místech, kde se bude 
ohýbat. Pozor, neprořízněte papír. 
Všechny díly si nejprve poskládejte bez lepení. 
Zaoblené díly pěkně zakulatíte, když je několikrát jemně přetáhnete přes hranu stolu.
K lepení používejte jen tenkou vrstvu lepidla, ať se vám papír nezvlní. 
Bílé hrany a nepřesnosti zakryjete vodovkami. Namíchejte co nejpodobnější odstín 
barvy a tato místa přetřete. Tomu se říká závěrečné retušování.

NÁVOD K VYSTŘIHOVÁNCE:

Sestavení tohoto modelu vám zabere jedno až 
dvě deštivá odpoledne. Čím pečlivější a pomalejší 
budete, tím bude výsledek lepší!

STAVBA MODELU:

TRUP – Stavbu zahájíme sestavením hlavního trupu 1. Vnitřní 
kajuta se ohne dovnitř podle červené šipky. 
Trup zakulatíme a slepíme. Bílé zoubky po stranách 
se ohnou dovnitř a na ně nalepíme z obou stran díly 2. 
PŘÍĎ A ZÁĎ – Tyto části jsou shodné. Vytvarujeme 
a slepíme dvakrát kužel 3 a uzavřeme jej z jedné strany dílem 
4 tak, aby se bílé šipky na dílech 3 a 4 dotýkaly. 
Z druhé strany uzavřeme menším dílem 5. Dále sestavíme špičku 6 a přilepíme ji také ke kuželu. 
Dbejte na to, aby obrázky pěkně navazovaly. Příď a záď nalepíme k dílu 1 tak, aby namalované dveře pasovaly 
do vykrojeného trupu kajuty. 
NÁSTAVBA – Sestavíme díly 7, 8, 9, slepíme je k sobě a celek postupně přilepíme k trupu 1.
KORMIDLO – Nyní sestavíme vykrojenou část trupu 10 
a k ní připojíme hloubkové kormidlo 11. Druhé kormidlo 12 přilepíme na stejné místo na protější stranu trupu 1. 
VĚŽIČKY – Nahoru na nástavbu 7 přilepíme dvě věžičky 13 a 14, pozor, ta s velkým kulatým oknem směřuje k přídi.
LODNÍ ŠROUB – Díl 15 přehneme, slepíme a necháme pečlivě proschnout. Do středu uděláme otvor, kam 
kápneme trochu lepidla, a šroub nasadíme na zadní špici. Šroub můžete vystřihnout z modré plochy. 
ZADNÍ KORMIDLO – Díl 16 přehneme a slepíme, pouze malé chlopně nahoře necháme neslepené. Rozevřeme je 
a přilepíme je k záďové části 9. Držák kormidla 17 také přehneme a slepíme a pozor, chlopně se opět rozevřou 
a přilepí zespodu k trupu a spodní části kormidla.
POZOROVATELNA – Na spodek lodi umístíme pozorovatelnu 18 a na příď „pilu“ 19. Tu opět přehneme tak, 
abychom nechali volně dvě chlopně vespod, a pečlivě vystřihneme její zuby.
STOJÁNEK – Sestavíme dva stejné díly 20 a spojíme 
je s „kouskem dna oceánu" 21.

• Pokud se dílo podařilo, měl by jít vyndavací díl trupu nasunout horní chlopní pod nástavbu. Jemně ho palci 
 zatlačte na místo. Zatažením za kormidlo jde zase vyndat. Model ponorky Nautilus je hotov!
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