Библейски
хартиен макет
инструкция

Историята на
Възкресение Господне

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКТ
1. Остри ножици;
2. Нож за рязане на хартия;
3. Здрави пинсети с гладки ръбове. (Пинсети с груби
ръбове или зъби ще изцапат повърхността на
парчетата.);
4. Метална линия, за да правите прави изрезки;
5. Клечки за зъби за постигане на малки ъгли и
разпръскване на капките лепило;
6.
Бяло лепило ;
7. Режеща повърхност (препоръчително: режеща
мат);
8. Суха писалка (без мастило) или тъп нож за
точкуване.

СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИТЕ, ЗА ДА СГЛОБИТЕ МОДЕЛА СИ
1. Прочетете внимателно инструкциите за монтаж и ги сглобявайте, както е показано
на диаграмите. Проучете всяка от стъпките за всеки раздел и намерете различните
части от секцията на модела. Някои парчета могат да бъдат намерени на листове,
които включват детайли от други фигури.
2. Изрежете всички елементи, необходими за сглобяване на една фигура, но не
режете веднага по линиите. Различните елементи са номерирани.
3. Работете върху фигурата, докато я завършите изцяло:
.
Изрежете по плътните линии.
Сгънете по протежение на пунктираните линии, но все още не добавяйте лепило.
ВАЖНО: Изпробвайте детайлите, които трябва да бъдат залепени, преди да
поставите лепилото. Това ще ви помогне да разберете как се съчетават заедно и ще
можете да направите каквито и да било корекции, които биха били необходими.
След това нанесете малко количество лепило върху раздела, означен с черна точка.

ИЗРЯЗВАНЕ
Детайлите за картонения модел се изрязват на два етапа.
Първо, фигурата се отделя от останалите , като се изрязва грубо около нея с
ножици. Не режете по линиите на тази стъпка.
След като фигурата е отделена, можете да работите върху нея, без да повредите
другите. Най-добре е да се направи точкуване и сгъване, преди да се стигне до фино
рязане.

ИМА ДВА ВИДА НАГЪВАНЕ:
ПЛАНИНСКО
НАГЪВАНЕ

НАГЪВАНЕ
НА ДОЛИНА

При ПЛАНИНСКОТО сгъване
формата е изпъкнала,
докато строежът на
ДОЛИНАТА е вдлъбната .

ТОЧКУВАНЕ

По линиите за сгъване, направете ясна права
гънка. Особено важно е най-малките детайли
да бъдат обозначени преди сгъване. За да
отбележите, поставете метална линия по
линията на сгъване и след това натиснете с
тъп предмет (суха писалка или тъп нож) по
линията на сгъване, за да компресирате
хартията. Това ще ви помогне да постигнете
ясен ръб.
Вдлъбнатините на долината ще бъдат
отбелязани върху моделите и в инструкцията
за употреба със символа за свиване на
долината.

Внимание

Бъдете внимателни, когато използвате
ножици или нож за рязане на хартия.
Лепилото, ножиците и други
инструменти може да са опасни,
така че не забравяйте
да ги държите на място,
недостъпно за малки деца.

И помнете, не
бързайте!
Работата
изисква време!

Сглобяване на библейските личности

Сгънете леко ръката
преди да залепите, за
да постигнете ефект

Препоръка: Когато работите върху ръцете на
фигурата, не изрязвайте с ножицата точно върху
черната линия, а мелиметър -два извън
оцветяването.

Иисус, Maрия Магдалина и двата Ангела

Римските войници, поставени на стража пред гроба Господен

Гроба Господен
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Сглобяване на Гроба Господен
Този елемент може да Ви изглежда сложен,
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но ако следвате внимателно стъпките
няма да се затрудните. Отделете време и
преди да ги залепите, проверете
как отделните части се сглобяват една към
друга, докато се получи завършеност.

Започнете с "външната стена
на гробницата 1, 2 и 3."
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След това преминете към детайл 4 за затваряне
горната част на гробницата.
6
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Това е изглед на модела отвътре. Не се
безпокойте за неговата устойчивост, когато
добавите другите части, моделът ще бъде
стабилен.

7
Сега залепете външните части 5 и 6 в
предната част на гробницата.
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Това е
завършеният вид
на външната
страна на модела

9
Сега, за вътрешната страна на
гробницата, залепете заедно
вътрешните страни на стената
на гробницата част 7 и 8.
Гледайте внимателно точно кои
части са необходими за земните
гънки/форми долината.
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Това ще формира стена, след
което поставете каменното легло/
част 9 и го залепете върху
вътрешната стена както е
показано на снимката

11

След това залепете
тази стена вътре в
скалната гробница, за
да я завършите.
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За да сглобите кръглия камък за
входа на гробницата направете
следното: залепете двете ивици
заедно, за да се оформи ръба на
камъка, след това залепете
двете страни на камъка на
местата им.
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Сглобяване на скалите
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