LET OP: GOOI DEZE INSTRUCTIE NIET WEG

Deze bouwinstructies zijn van toepassing op ALLE houten
bouwpakketten van het merk Sea-land.
(Bij alle andere merken is een complete instructie in de verpakking bijgesloten)

Algemene bouwinstructies Sealand-pakketten
o Op de achterzijde van de afbeelding voor op de verpakking staat een tekening

o

met genummerde onderdelen. Bij een verpakking in een doos staat deze tekening
achterop de doos. Gebruik de tekening in combinatie met deze instructie als
handleiding.
De houten onderdelen zijn voorgestanst in houten bouwplaten. Druk het
benodigde onderdeel voorzichtig uit de houten plaat.

Tip: Haal niet meteen alle onderdelen uit de platen, maar alleen het onderdeel waar je
aan toe bent.
o
o
o

o

Zorg ervoor dat de bouwplaten op volgorde van de tekening voor je liggen
Bekijk de foto, de tekening en de bouwplaten goed om een globaal idee te krijgen
waar elk onderdeel moet komen
Zet alle onderdelen in elkaar op volgorde van de nummering op de tekening.
Begin bij 1. Verbind de onderdelen met dezelfde nummers met elkaar (1 in 1,
2 in 2, 3 in 3).
Gebruik het meegeleverde schuurpapier(of je eigen fijne schuurpapier) om de
eventueel ruwe randen mooi glad te maken

Tip: Als een onderdeel dat je los wilt halen iets vast blijft zitten, draai het onderdeel
dan rond tot het los gaat. Trek er niet aan, dat voorkomt beschadiging van het
onderdeel

o In principe kun je het model zonder lijm in elkaar zetten. Houtlijm kan worden
o
o

gebruikt om het model stevig vast te monteren. Doe dit pas als het hele model is
gebouwd, zodat je eventuele bouwfoutjes nog kunt herstellen.
Bij sommige modellen moeten enkele onderdelen op het model worden gelijmd.
Lijm is niet inbegrepen.
Je kunt je model lakken of verven. Dit kan voor of na het bouwen. Voor
verschillende effecten kun je plakkaatverf, acrylverf of ecoline gebruiken.

Tip: Op onze website vind je diverse filmpjes van de bouw van een aantal pakketten.
Of zoek op

met de term DIY wooden construction kit.

EXTRA
Wanneer je bouwpakket klaar is, ontvangen we graag een foto. Wanneer je een account
hebt bij ons, krijg je dan als dank extra spaarpunten. Wanneer wij je foto willen
publiceren op Facebook of Instagram vragen wij eerst om je toestemming
www.de-bouwplaats.nl

