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Stavbu začneme slepením dvou mezikruží, které mají po obvodu 4 otvory. V měřítku H0 jsou
pro klasické špejle, v TT pro bambusové párátko. Slouží k vystředění při lepení. Špejle můžete
po slepení odříznout. Jedno mezikruží má o 1mm menší průměr. Toto bude po slepení dole.
Přijde do něj vlepit kužel z kartonu o síle 0,5mm.

Po vlepení kuželu vlepíme středový kruh s otvorem pro osičku. Následně si připravíme dva
před ohnuté pásy, jeden širší, který bude po obvodu mezikruží. Druhý, tenčí je jako pomůcka
pro hloubku vlepení mezikruží. Tenčí kolíčky připevníme k širšímu a srovnáme horní hrany, aby
byly stejně. Před prací rozprašovačem navlhčíme oba pásy pro lepší manipulaci. Stočíme je
okolo mezikruží a případně odřízneme přebývající část širšího pásu. Slepené mezikruží
vsuneme do vzniklého tubusu tak, aby se horní dotýkalo tenčího pásu po celém obvodu.
Následně zespodu zalepíme. Po zaschnuti lepidla vezmeme třetí široký kruh a navlečeme jej
na tubus. Na rovné podložce srovnáme opět hrany kruhu a tubusu a zespodu zalepíme. Po
zaschnutí zalepíme i z horní strany.

Dalším krokem si připravíme mostovku. 2mm bočnice osadíme nosníky a jako koncové
použijeme zkrácené obdélníkové.
Šipkou označené hrany zkosit
z vnější strany o 1,3mm(H0) a
1mm(TT) na obou stranách. Z horní
strany přilepit na rám mostovky díl
z 1mm kartonu. Po zaschnutí
lepidla je nutné mostovku a
zábradlí
ještě
nevyndané
z rámečku nastříkat barvou. Námi
byly použité barvy ve spreji Tamyia.
Nastříkáním zábradlí a mostovky
dojde ke zpevnění tenkých dílů.
Důrazně varujeme před použitím
stětce. Po zaschnutí barvy vlepíme
sestavený středový díl. Opět má
připravené otvory pro centrování.
Otvory prostrčíme špejle (párátka)
a jednotlivé díly máme od sebe
vzdálené cca 2mm aby bylo možné
nanést na plochu lepidlo. Po jeho nanesení díly k sobě stlačíme a přes delší stranu srovnáme.

Následně zasuneme mosaznou osičku a znovu pře delší stranu srovnáme do roviny. Vyteklé
lepidlo otřeme.

Přečnívající špejle ořízneme a celý díl vlepíme podle obrázku do mostovky.
Připravíme si dýhové díly. Naředěnou akrylovou barvou natíráme díly vždy oboustranně, aby
nedošlo k jejich zkroucení při usychání barvy. Množstvím barvy volíme, jak bude která část
lávky tmavá. Jsme-li hotovi položíme dýhu na nepřilnavý a rovný povrch a z horní strany
překryjeme třeba mikrotenovým sáčkem, zatížíme a necháme uschnout. Následně přilepíme
k mostovce.

Příprava pojezdů z polyuretanu.

Očistíme odlitky od otřepů. Na každé části pojezdu je vyznačena osa pro vyvrtání otvoru pro
ložisko a osičku. Otvor 2mm vyvrtáte v polovině odlitku, 2,5mm. Do tenčí části zamáčknete
ložisko a zalepíte vteřinovým lepidlem. Následně přilepíte na mostovku tak, že osa podvozku
je ve středu mostovky.

Uřízneme a upravíme širší část pojezdu tak, aby osa kola byla mírně vyosena od osy mostovky

.
Zkompletujeme pojezd a přilepíme jej k dýze a bočnici mostovky. Následně zkompletujeme
Boudu pro obsluhu a natřeme jí barvou. Tenkým páskem olemujeme boudu těsně pod a nad
okny. Přilepíme rozšíření mostovky tak, aby rádius plynule pokračoval, a z kartonu si uděláme
vzpěru a nosný rám rozšíření.

Zkompletujeme středový pylon a zasuneme do něj mosaznou trubku. Pylon následně
přilepíme na kruh uprostřed kuželu.

Připravíme si úhloměr a na vnitřní mezikruží si nakreslíme osy středu párů pražců. Celkem 48x.
Pražce si před nasunutím na kolej upravíme tak, že ostrými kleštěmi uštípneme z té části, kde
již bylo štípáno část až k šroubům. Následně nasuneme na kolej a stočíme do tubusu.
Odměříme si přesnou délku koleje a uřízneme. Spojkou spojíme oba konce koleje dohromady
a umístíme do tubusu. Delší část pražců se opírá o stěnu tubusu. Podle nakreslených os
srovnáme pražce tak, aby každý pár pražců měl osu mezi pražci. Následně pražce přilepíme.
Kola pojezdu na mostovce zakryjeme páskem, který si odměříme a z každé strany přilepíme
výseč kruhovou.

Po zakrytí pojezdových kol přilepíme na mostovku kolej.

Následně přilepíme budku obsluhy a zábradlí. Na straně budky zábradlí rozřízneme podle
obrázku a na hranu rozšíření přilepíme odříznutý zbytek zábradlí, tak aby se dotýkal rohu
budky.

