
A - 71,3

Pásky oddělujeme tak, aby na nich zbyly všechny kolmé
úchyty, které pak zasuneme do děr ve střeše

Všechny profily L na střeše jsou orientované vždy nízkou stranou k bližší bočnici (viz fotografie). Spodní část 
profilu bude tvořit výlisek na střeše, k němu bude doplněn svislý pásek z leptu a tím vznikne profil L.
Šablony slouží k přesnému předvrtání děr pro leptané pásky, liší se dle typu střechy, viz obrázky.

Horní strana šablony, z této strany se vrtá Spodní strana, touto stranou přikládáme šablonu
ke střeše, do drážky musí vždy zapadnout vylisovaný
profil na střeše modelu

Takto se přikládá šablona, vždy z vnější strany karoserie.
V kontrolních okýnkách musí být vidět profil uprostřed drážky (1)
umístění šablon je ve výkresech dále, vrtají se vždy otvory
v přilehlých dírách

Vrtací šablony

A - 71,3
C - 77,1

B - 65,5

D - 61,3
F - 31,0

G - 15,0

2x I - 13,2

F - 31,0

H - 23,3

2x J - 9,3

E - 55,1
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Původní naznačení háčků doporučuji obrousit, přibližně v jejich středu vyvrtat díru, do které pak 
umístit nové, leptané.

Pro použití bočních žaluzií je nutné z kastle vyříznout původní a místo nich nalepit lepty. Žaluzie
jsou vytvořené tak, že lze jejich lamely nahnout pro naznačení jejich otevření. Žaluzie osaďte
kličkami z drátu, viz fotografie.
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Odlomit krajní část

Je-li zaslepený parní
výfuk, pak použít
jeden pásek F

Odlomit krajní část
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