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Plåten innehåller delar till två flakmopeder

Flakmopeder
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Klipp loss delarna från plåten och fila bort resterna av fästnabbarna.
Spar hjulen kvar på plåten tills det är dags att montera hjulen.
Delarna limmas förslagsvis med tunnflytande snabblim (cyanoakrylat)

- Delarna skall limmas med de "v" respektive "h"-märkta sidorna mot varandra.
- Vik tankdelarna mot varandra och limma mot utsidan.
- Vik vänstra delens motor uppåt och limma mot utsidan.
- Vik högra sidans avgasrör och motordel framåt och limma mot utsidan
- Låt sadel och styre vara så länge.

Gör i ordning de båda halvorna till bakvagnen

Framhjul

Varje hjul består av tre delar som limmas samman.
- Montera först det inre hjulet, med lilla hålet längst
in på hjulaxeln

- Därefter limmas de båda andra delarna utanpå.

Sammanfoga bak- och framvagn

- Den långa styrpinnen på bakvagnen skall
passa igenom den främre fästöglan
på framvagnen.

- Den lilla pinne som sticker ned från styrpinnen
skall passa in ned i den bakre fästklykan.

- Fäst detaljerna med ett par droppar snabblim.

- Vrid styret och vik sadeldelarna

- Vik till flakets  sidor
Om så önskas kan sidorna filas ned för att
få en lägre flakprofil.

- Limma fast flaket på framvagnen

- Limma framvagnens båda bakre stag mot
ramen, strax ovanför motorn

Målning
Gör rent delarna med något fettlösande, ren bensin eller tvål och hett vatten etc etc
- Använd minsta möjliga pensel (och en pannlupp för att skärpa synen)
- Färgval enligt smak.
- Lämna gärna motorn och avgasröret metallrena, eller måla med sliverfärg.

Framvagn
Skall vikas till ett fyrkantigt ramverk med vikanvisningarna mot insidan.
- Börja med att vika den främre fästöglan uppåt
- Vik upp de främre och bakre stödbenen och fäll överdelen framåt.
- Fäst de främre stödbenen mot överdelen med ett par droppar lim

Höger sida                                                 Vänster sida


