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Hoofdstuk 1 schip.

Stap 1

Print en snij pagina 1 en 4 uit. Begin bij het grote kruis van deel 1 met uitsnijden.

Stap 2

Vouw deel 2 (onderschip) In elkaar nog niet lijmen.  Zodat alle vouwlijnen omgevouwen zijn.

Plak hierna alles wat aan elkaar kan vast van dit onderschip. Knip het lijntje dat aangeven staat waar 
het roer komt te zitten dit komt in het deel 6 te zitten.

Stap3

Plak hierna deel 5 de houten balkjes (8 in totaal + 1 reserve) in elkaar en plak ze op de daarvoor 
bestemde plek. Daarna de kist in elkaar plakken en op de goede plek zetten. Alle onderdelen 
voorzichtig stevig vastdrukken

Stap 4

Leg  deel 1 omgekeerd op tafel en lijm de randen rondom het vierkante gat in met lijm, En plak daar 
deel 2 op begin bij een hoek en ga zo het gehele vierkant rond.  Goed vastdrukken! Zie foto 1 voor 
het resultaat.

Hoofdstuk 2 Onderplaat.

Stap 1

Print blad 8 uit. Snij vervolgens het gedeelte uit met het grote  kruis. Daarna de rest. (dit deel is 
gewijzigd per 12-03-09 lijmranden toegevoegd!)

Stap 2 vouw de lijmranden om en plak ze vervolgens op de goede plek vast.

Hoofdstuk 3 Stootrand voor, Roer, Helmstok en Boegspriet.

Snij de stootrand uit deel8 en vouw dit in model plak het daarna op de voorzijde van het schip.

Snij het roer  deel 9 compleet uit blad 2 en plak het aan elkaar vast.



Snij de boegspriet deel 10  uit rol het stevig op en plak de lijmrand vast . Als dit gedroogd heeft kun je 
lijm op het  voordek doen en de boegspriet stevig vast drukken. Ongeveer een cm op het dek 
plakken.

Snij de helmstok deel11 uit, zie deel 10. Vervolgens lijm op het roer doen en de helmstok  hierop 
drukken. Snij ook de losse stukjes uit die bij het roer zitten 6 in totaal en plak ze exact op de 
voorgedrukte delen.

Hoofdstuk 4 stootranden deel 12 dit blad (3), 2x printen. Snij alle lijmranden los. Ga daarna met een 
schaar de rechte lijntjes uitknippen. Vouw de lijmranden om naar binnen toe en lijm de 
tegenovergestelde lijmranden op elkaar zodat je een soort 4-kante koker krijgt. Let er op dat je dit 
wel tegenovergesteld goed doet. Doe vervolgens lijm op de lijmranden die bovenopkomen te liggen 
en plak het geheel op de zwarte randen die op de zijkanten van de botter staan. Ik heb de 
stootranden expres iets langer gelaten zodat ze zelf precies lang genoeg af kunt knippen.

Inmiddels kun je ook verder gaan met de paaltjes deel 13 blad 9 (totaal 10) eerst de paaltjes 
rondmaken en vastplakken op het dek met lijm daarna de bovenkant erop vast plakken zodat de 
lijmranden binnen het paaltje zelf vallen.


