
 

Bouwinstructies 

o Op de achterzijde van de afbeelding/doos staat de bouwtekening. 

o De onderdelen zijn voorgestanst in houten bouwplaten. Druk het benodigde onderdeel voorzichtig uit de 

houten plaat. 

Tip: Het is overzichtelijker om alléén de onderdelen eruit te halen die op dat moment nodig zijn. 

Tip: Als een onderdeel dat u los wilt halen iets vast blijft zitten, draai het onderdeel dan rond, dan laat het vanzelf 

los i.p.v. los te trekken. 

o Gebruik het meegeleverde schuurpapier om alle ruwe randen glad te maken. 

o Zorg ervoor dat de bouwplaten op volgorde liggen voor u op tafel. 

o Bekijk de foto én de bouwplaten goed en krijg een algemeen idee van waar elk onderdeel heen gaat. 

o Zet alle onderdelen in elkaar volgens de juiste volgorde van nummers. Deze worden getoond op de 

bouwtekening. Verbind de onderdelen met elkaar die hetzelfde nummer hebben. (1 bij 1, 2 bij 2, 3 bij 3 

enz.) 

Ter illustratie 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

o In principe kunt u het model zonder lijm in elkaar zetten. Houtlijm kan worden gebruikt om het stevig vast 

te monteren. Doe dit pas wanneer het hele model in elkaar zit. Het kan namelijk zijn dat u in een later 

stadium een onderdeel weer even moet loshalen om de volgende stap te kunnen zetten. 

o Bij voertuigen met wielen komt het voor dat er twee ronde onderdelen op elkaar gelijmd moeten worden. 

(Lijm is niet inbegrepen) 

o Voor of na de montage van de onderdelen, kan er een vernis of verf (o.a. plakkaatverf, acrylverf, ecoline) 

worden aangebracht op het hout om op die manier een persoonlijk accent te geven aan uw bouwpakket. 

Tip:  

 

Met de zoekterm: DIY wooden construction kit evt plus het modelnr. bijvoorbeeld P063 kunt u  instructiefilmpjes 

vinden op YouTube van veel modellen. 

EXTRA 

Wanneer uw bouwpakket klaar is, ontvangen wij graag een foto. Wanneer u een account bij ons heeft,  kunt u 

hiermee extra spaarpunten verzamelen! Wanneer wij uw foto willen publiceren op FB of Instagram, vragen wij 

eerst om uw toestemming. 
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