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Den Genfundne bro.
Tillykke med din model af den genfundne bro!
Originalen ligger nordvest for Horsens og bestemt et besøg værd.

Broen er ætset i 0,25 mm metal. Dette med en tolerance på +/- 0,02 mm, hvilket kan betyde at der
kan være steder hvor huller eller udskæringer ikke er helt gennemætset. Derfor kan det være en god
ide at kigge ætse arket efter inden man klipper delene ud. Det letteste er at bore hullerne ud når
delene sidder på arket.
Det nemmeste er at lodde broen sammen, men det kan også lade sig gøre at bruge 10 sekunder lim.
Held og lykke med broen.
Med venlig hilsen

N

Signalhytte

1.Frigør delen fra arket. Det er bedst kun at
frigøre de dele der skal bruges. De to lange
stykker skal kun bruges til den smalsporede
udgave.

2. Start med tværvangerne. Pas på ikke at
trykke for hårdt. Siderne er kun 0,125 mm
tykke. Sæt de yderste til sidst. Husk at vende
den rigtige side ud. Den med nitterne.
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3. Ret broen ind således at den er i vinkel. De
føromtalte lange stykker skal ligges på
indersiden af siderne nederst.

4. Lod en lille smule på alle
samlingerne på toppen .

5. Når broen er loddet i toppen slibes bunden
let på et stykke fint sandpapir lagt fladt på et
bord.

6. Klip bundrammen ud.

7. Lod bundrammen på hele vejen langs
broen.

8. Klip gangbrædder med gelænder ud. Buk
ikke gelænderet endnu.

9. Placer broen fladt ned på gangbrædderne og
lod det fast til broen.

10. Buk gelænderet. Brug et bukkeværktøj
eller lignende.
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11. Gentag processen med de sidste to brofag.

13. De små fødder bukkes og loddes
på benene.

12. Buk benene og lod
samlingen

14. Placer broen på et fladt bord eller lignende og
lod benene på. Brug de små firkantede stykker
imellem broen og benene.

Så skulle broen være klar til maling. Det er en fordel at grunde med en metalgrunder først.

