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Druk de romp van het schip            
uit het vel en verwijder de 
kleine deeltjes.

Druk het grote dek van het 
schip      uit het vel en 
verwijder de kleine deeltjes.  
Duw de binnenkant van de 
romp in de twee zijkanten van 
het dek.

Vouw de achterkant van de 
romp naar boven en zet het 
vast.

Doe hetzelfde met de 
voorkant.

Druk de boegspriet      uit het 
vel en zet deze vast aan de 
voorkant van de romp.

Druk het achterdek      en de 
achteropbouw      uit het vel en 
verwijder de kleine deeltjes. 
Vouw de achteropbouw 
omhoog en zet het achterdek 
hierin vast.

Druk      uit het vel en bevestig 
dit aan de achteropbouw.

Druk      uit het vel en bevestig 
dit aan de achteropbouw.
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De rode nummertjes onder de foto’s komen overeen met de nummers naast de verschillende delen op de bouwplaat (zie pag. 3). 
Veel plezier!
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Druk de achteropbouw op de 
achterkant in het schip.

Druk het luik      uit het vel, 
vouw het en zet het vast op het 
grote dek.

Druk de grote mast      en de 
mastvoet      uit het vel en 
maak deze aan elkaar vast. 
Doe hetzelfde met mast      en 
mastvoet     .

Druk het grootzeil       en het 
kleinere zeil      uit het vel en 
zet ze vast aan de grote mast. 
Maak de mast vast in het 
midden van het grote dek. 

Doe hetzelfde met de andere 
mast en zeil      en      . Maak 
de mast vast aan de voorkant 
van het grote dek.

Duw de kleinste mast      , het 
laatste zeil      en het laatste 
mastvoetje        uit het vel en 
maak deze aan elkaar vast.

Duw de mast in het dek van de 
achteropbouw.

Druk het middenstuk van de 
standaard      en de twee 
zijkanten van de standaard      
en       uit het vel en maak deze 
aan elkaar vast.

Zet het schip vast op de 
standaard.

8 9
10

11
12

13
14

15 16

17
19
18

20
21

22

Handleiding bij bouwplaat De Zwarte Tornado



3

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

18

22

1

13

67

14

17

19

20 21


