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Dla prawidłowego sklejenia kartonowego modelu kapliczki wskazane jest przeczytanie tych 
wskazówek ale nie znaczy to, że modelu nie można skleić bez tej instrukcji.

 Do tego celu potrzebne są następujące przybory:
- ostre nożyczki
- ostry nóż
- klej
- pinceta
- metalowa linijka

Oczywiście dokładność i wiele cierpliwości.

Model składa się z dwóch części tj.: dzwonnicy ta z kolei z części 1– 4 oraz kapliczki część 5.
Przed przystąpieniem do sklejania dobrze jest delikatne potraktowanie kartonu lakierem 
bezbarwnym (np. lakierem do włosów) chroni to przed zabrudzeniami klejem itp.
Krawędzie zagięć sklejek należy delikatnie naciącinać ostrym nożem przy pomocy linijki.
Tę  czynność polecam wypróbować na pustym kartonie !
Przy wycinaniu niektórych części proszę o uwagę, ponieważ w niektórych miejscach jednym 
cięciem nożyczek wycinamy od razu dwie części



Zaczynamy od części 1. Wycinamy części 1 i 1b po lekkim nacięciu  krawędzi zagięć sklejek 
zaginamy je jak na ilustracji. Najpierw wklejamy drzwi 1b do części 1 i potem zaklejamy 
część 1.
 

Następnie wycinamy części 2, 2a, 2b. Przy wnęce krzyża cz. 2a górną powierzchnię z małym 
ząbkiem formujemy na półokrągło i sklejamy. Krzyż można z tyłu lekko wzmocnić cienkim 
paseczkiem kartonu. Wnękę krzyża wklejamy do części 2 i  zaklejamy część 2. Do wnęki 
wklejamy krzyż lekko przesuwając go do tyłu.
Teraz można obie części 1 i 2 skleić, kładziemy je tylnymi ścianami  na równej powierzchni 
dosuwamy je  równomiernie razem równocześnie sklejając.



Kolejno wycinamy dwie jednakowe części 3  ,3a, 3b i daszki 3c i 3d
Przy częściach 3 zaginamy ząbki w formie łuku, część 3a sklejamy podobnie jak 2a
Przed tym w zaznaczonych miejscach wykonujemy nacięcia dla umocowania dzwonka
Dzwonek wycinamy i sklejamy razem. Po sklejeniu części 2a mocujemy wewnątrz dzwonek.
Część 3a wklejamy od wewnątrz do części 3. Daszki 3 c,d formujemy i następnie całość 
sklejamy razem. Przy daszkach zostawiamy od spodu mały spad.
W sklejonej kompletnie części 3 wykonujemy dziurkę dla późniejszego umocowania krzyża.
Kompletną część 3 sklejamy z częścią 2.

Kolejno wycinamy część 4 i sklejamy w formie ostrosłupa i doklejajmy  ją do części 3.
Przed tym w dolnej części 4 wykonujemy  dziurkę dla późniejszego umocowania krzyża.



Teraz przystępujemy do sklejania kapliczki część 5, 5a. Część 5 wycinamy po sklejeniu 
wzmacniamy jak na ilustracji dodatkowo dwoma paskami kartonu o długości 58 mm. Dach 5a 
po przyklejeniu powinien mieć lekki okap.
Dwie uformowane części 5 sklejamy razem i  teraz można skleić kapliczką z dzwonnicą.
Kładziemy obie części 5  na równej powierzchni dosuwamy je razem  i sklejamy. 
Całość naklejamy na kawałek twardej kolorowej tektury.

___________________________________________________________________________

Teraz kapliczka powinna tak wyglądać. 



Na zakończenie przystąpujemy do najtrudniejszych operacji sklejania, wykonanie 
niedokładne tych czynności może zniweczyć cały dotychczysowy nakład pracy.
Najpierw  sklejamy listwy 1b, przed wycięciem nacinamy miejsca zagięć i zaginamy je w 
trójkąty. Tak zagięte listwy dokładnie  dopasowujemy między części 1 i 2 ewentualnie lekko 
docinamy miejsca sklejeń na rogach. Części te przyklejamy dopiero  po dokładnym 
dopasowaniu. W przypadku niedokładności mamy jeszcze po komplecie zapasowych listew.
Podobnie postępujemy z listwami 2c tylko teraz mamy 4 szt., które wklejamy pomiędzy 
części 2 i 3.

___________________________________________________________________________
Jeszcze pozostał krzyż (wymiary podane są na planszy). Krzyż można wykonać z metalu jak 
również z drzewa. Tak samo  kulkę przy krzyżu.( może to być koralik  albo odp. plastelina o 
średnicy ok. 6 mm). Gotowy krzyż należy jeszcze pomalować na brązowo albo złoto. Tak 
wykonany krzyż  wkładamy do części 4 gdzie wcześniej wykonaliśmy odp. dziurki.
 Po dokończeniu całości model kapliczkę można lekko potraktować lakierem bezbarwnym.

Życzę   powodzenia, w  przypadku pytań i uwag służę  pomocą.
  Artur Siupka.
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