Bouwbeschrijving Bernabeu Stadion GP380
Voorbereiding
1. Haal de bouwplaten uit de verpakking, leg ze naast elkaar op tafel.
2. Op de tekeningen op de hiernavolgende bladzijden zie je in een hoek een letter staan. Schrijf deze
letter met potlood op overeenkomende bouwplaat uit de verpakking.
3. Er zijn diverse onderdelen die je niet in elkaar kunt klemmen, maar die met houtlijm gelijmd moeten
worden. Zorg dus dat je een beetje houtlijm in de buurt hebt.
4. Je begint straks met het in elkaar zetten van de onderdelen die genummerd zijn met alleen een getal.
De onderdelen waar ook een letter in staat, zet je helemaal aan het einde als afzonderlijke elementen
in elkaar. Dus b.v. ‘w1’ in de andere onderdelen met ‘w1’ en dan ‘w2 in w2’, enz.
5. Soms zijn er meer dan twee onderdelen van een nummer. Er zijn dan meerdere identieke onderdelen
die in één ander hoofdonderdeel moeten. Dit wijst zich vanzelf.
6. Soms moet je een onderdeel monteren waarin ook weer onderdelen zitten die je later nodig hebt.
Druk deze onderdelen er voorzichtig uit en schrijf er met potlood meteen het nummer van het
betreffende onderdeel op.
We gaan nu bouwen
7. Je zoekt nu op de bouwtekening de bouwplaten waarop onderdelen met nummer ‘1’ staan. We
hebben ze even met rood voor je omcirkeld. Dit zijn dus de bouwplaten A en J. Haal de onderdelen
voorzichtig uit de bouwplaat. Druk niet door, de onderdelen kunnen bij te hard drukken breken. Soms
kunt u de stans met een scherp mesje iets dieper insnijden. Dan gaan de onderdelen er gemakkelijker
uit. Je klemt de onderdelen bij de nummers 1 stevig in elkaar.
8. Zoek nu de nummers 2. Deze zijn met groen omcirkeld. Je vindt de nummers 2 dus op de bouwplaten
A en J. Klem deze onderdelen nu ook in elkaar.
9. Zoek nu de nummers 3. Deze zijn met geel omcirkeld. Je vindt de nummers 3 op de bouwplaten F en
J. Klem deze onderdelen nu ook in elkaar.
10. Ga door met de nummers 4 (zwart omcirkeld op F en J), 5 (blauw omcirkeld op E en J) en 6 (niet meer
omcirkeld op E en J).
11. Ga nu gewoon op nummer door. Het is soms even zoeken, maar dat hoort een beetje bij dit soort
bouwpakketten.
Nog even verder helpen:
Nummers 7 : bouwplaat E en J
Nummers 8 : bouwplaat E en J
Nummers 9 : bouwplaat A en J
Nummers 10: bouwplaat A en J
Nummers 11: bouwplaat F en J
Nummers 12: bouwplaat F en J
12. Zo ga je verder tot en met het laatste nummer en er verschijnt een prachtig stadion.
Nadat je alle onderdelen met alleen een getal in elkaar hebt gezet, kun je beginnen met de
onderdelen met een letter in de codering. Sommige van deze onderdelen dienen met houtlijm te
worden bevestigd.
Andere methode
Een andere manier is om alle onderdelen eerst (op nummer) uit de bouwplaten te halen en ieder
onderdeel met potlood van het nummer te voorzien en op volgorde klaar te leggen. Je hebt dan wel een
plek nodig die je gedurende de gehele bouw kunt gebruiken.
Vervolgens kun je het bouwpakket redelijk snel in elkaar zetten.
Heel veel bouwsucces!

