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 .1לפני התחלת ההרכבה
רצוי לפתוח את
החורים שבכנפיים
האליפטיות וכן את
חמשת החורים שבהיקף
שני העיגולים הגדולים
בעזרת השיפוד המצורף.

 .2פעולה נוספת שחובה לעשות לפני התחלת ההרכבה:
לבדוק שבאליפסות = )כנפי השבשבת(
יש חריץ באורך של כ6ס"מ בין שני החורים
ובמדה ולא:
גזרו קו ישר באורך
של כ 6ס"מ ) מלוא אורך
הלהבים של מספרי ילדים(
ובדיוק באמצע בין החורים
ראו צילום

• מומלץ לא לפתוח מראש
את החורים שבמרכז כל
העיגולים ,כדי שאלו ינעלו חזק על
הציר ) השיפוד( בשלב הסופי.
 .3קחו את שני העיגולים הגדולים עם חמשת החורים
בהיקף והתאימו חור מול חור )אפשר להעזר בשיפוד(
החזיקו את שני העיגולים המותאמים ביחד.
פתחו את החריץ בכנף והשחילו את הכנף כך שחצי
כנף בצד אחד של העיגולים הצמודים וחצי בצד שני.
השחילו סיכה מתפצלת ,דרך החור שבכנף ודרך שני
העיגולים – הוסיפו עוד כנף ,כך שהחצי האחורי שלה
יתחבר עם הסיכה שבולטת מאחור ,מול החצי הקדמי
של החוליה הראשונה וכך שוב ושוב ...עד שחברתם
את חמשת הכנפיים.
 .4ציר השבשבת מורכב מהשיפוד אשר עליו מושחלים החלק
המרכזי של השבשבת ומשני צדיו עיגולים מחזקים,
השיפוד מחובר לשבשבת ושניהם ביחד מסתובבים בתוך
צינורית הפלסטיק )ראו שלב ( 6 / 5
לחיזוק השבשבת אל הציר השתמשו בעיגולים הקטנים אשר
מתחלקים לשלושה גדלים :קטן  ,בינוני  ,גדול  .הכינו מראש
את העיגולים בסדר סימטרי ו"הלבישו" אותם על השיפוד
כמתואר בצילום :
לפנים קטן,בינוני,גדול שבשבת גדול,בינוני,קטן,קטן מאחור

שימו לב שבצד האחורי ),זה שבו הסיכות פתוחות והוא קצת
פחות יפה( אתם מוסיפים עיגול קטן נוסף – כדי להרחיק את
השבשבת ממוט האחיזה .
השחילו על המוט כמתואר בצילומים
והדקו את כל העיגולים אל השבשבת.

 .5קחו את החלק הארוך וקפלו אותו כך
שחריציי הקיפול פונים פנימה
ודופן אחת כפולה.
קיבלתם מעין תיבה ארוכה כמו מוט
ריבועי חלול ובצדה האחד שלושה
חורים גדולים.
השחילו את צינורית הפלסטיק הקצרה
דרך החור שבכל הדפנות.

 .6השחילו את חלקו האחורי הארוך של
הציר השיפוד עליו מורכבות
הכנפיים לתוך צינורית הפלסטיק כך
שיבלוט ממנה והשחילו על החלק
הבולט מתוך ה צינורית  3או  4עיגולים
קטנים וכן ניתן להשתמש בריבוע
שיוצא מתוך מחזקי ידית האחיזה
ראו שלב  3בצילומים

 .7חזקו את הידית ע" שני עיגולים
גדולים עם החור הריבועי.
יש להפעיל כוח כדי להשחיל אותם על
הידית.

*

אין להשחיל העיגולים אל החלק
העליון של הידית כי יש חשש שהם
יפריעו לשבשבת להסתובב.

 .8השבשבת מוכנה.
איחזו בידית והפנו את השבשבת מול הרוח
במדה ואין רוח נושבת רוצו קלות והשבשבת
תסתובב להנאתכם.

