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Szuperhős - autó WINKLER - Nr. 102470 
 
Anyaglista: 
1 rétegelt nyárfalemez 190 x 70 x 8 mm 
1 rétegelt nyárfalemez 210 x 120 x 4 mm 
1 nútos léc, nút középen - 260 x 20 x 10 mm  
2 fémtengely Ø 3 x 90 mm 
4 futókerék - Ø 56 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munkaleírás: 
1. Vágjuk a nútos lécet 4, egyenként 60 mm-es egyenlő részre (C). Használjunk ehhez lehetőség 

szerint egy finom fűrészt. Próbáljunk egyenesen fűrészelni. Óvatosan befoghatjuk a lécet egy 
satuba, de egy gérvágóládába is tehetjük. Csiszoljuk le a vágott felületet egyenesre, így eltávolítjuk 
a kiálló szálkákat (ne kerekítsük). 

2.  Az alaplapon (A)-(190 x 70 x 8 mm) jelöljük be a nútos lécek későbbi helyét egy ceruzával. 

 

3. Közben gondolj ki egy szép formát az oldalrészeknek (B)-(210 x 120 x 4 mm). A mellékelt sablont 
használhatjuk segítségként. Ha a mellékelt sablont választottuk, akkor helyezzük az 
nyárfalemezlapra  (210 x 120 x 4 mm) és nyomkodjuk át a vonalakat. Húzzuk meg véknyan a 
vonalakat ceruzával és fűrészeljük ki lombfűrésszel. 

4.  Csiszoljuk az éleket egy finom csiszolópapírral tisztára. Az alsó éleket ne csiszoljuk, mert ezt az 
alaplapra (A) ragasztjuk. 

5. A járművet ideiglenesen össze is szerelhetjük, hogy tetszik-e. Még most módunkban áll a formáját 
változtatni. 
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6. Ha megvan a végleges forma, akkor össze is ragaszthatjuk. A nútos léc (C) a tengelyvezető. 
Ragasszuk a nútus lécet (C) és az oldalsó részeket (A) az alaplapra és rendezzük el szépen őket. 
Biztonság kedvéért helyezzük a tengelyt (még szélek nélkül) a vezetésbe, hogy a nútléc (C) nem 
csúszik-e el. 

 7. Miután a ragasztó jól megszárdat, csiszoljuk az autót még egyszer egy finom csíszolópapírral át. Így 
már felszerelhetjük a kerekeket a tengelyekre. 

8. A járművet saját elképzelés szerint díszíthetjük: A karosszériát gyorsan száradó akrilfestékkel 
festhetjük le. Színes rajzpapírt használjunk a díszítéshez. A fényszórót sárga papírból vágjuk ki és 
ragasszuk fel a helyére. A légvezető, rakétameghajtás és sok minden más lehetséges. A 
fantáziánknak semmi sem szab határt. 

Egy hozzáillő játékbábú, mint szuperhős teszi az autót teljessé. 

 

Jó szórakozást a szuperhős-autóval! 
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