Monteringsvejledning til papirstjerne
Størrelser:
I 4, diameter ca. 40 cm
I 6, diameter ca. 60 cm
I 7, diameter ca. 70 cm
I 8, diameter ca. 80 cm
Farver: Gul, hvid, rød, gul-rød, hvid-rød, gul med rød midte, hvid med rød midte
Sørg for at følge anvisningerne nøje!
Det kan forekomme, at stjernespidserne klæber til hinanden og kan være vanskelige at
adskille. Tag i så fald fat i bunden af stjernespidserne og drej dem mod hinanden, og
forsøg på den måde forsigtigt at løsne dem.
For at undgå dette problem næste gang stjernen skal samles, placer dem da løseligt i
æsken og opbevar den tørt.
Brødremenighedens Adventsstjerne består af 17 kvadratiske og 8 trekantede
stjernespidser. Pakken indeholder også de nødvendige klips til samlingen, 1
ophængningsbrik og 2 ekstra stjernespidser.
Samling:
1. Først skal du bruge et lille, skarpt instrument til at fuldføre hullerne i bunden
(samlingskanterne) af alle stjernespidserne. Gør dette nedefra og før spidsen af
instrumentet mod stjernespidsen.
2. Begynd med at vælge en firkant (a), til bunden af stjernen.
(For at samle en gul-rød eller en hvid-rød stjerne skal du begynde med en rød firkant. Den næste firkantede
stjernespids, der skal bruges, skal være gul [hvid]. Det betyder, at alle synlige samlingskanter er fra de røde
stjernespidser når stjernen er samlet.)

Ved hjælp af klips fastgør du nu 4 firkantede stjernespidser mere på siderne af den første
stjernespids.
Samlingskanterne fra de 4 stjernespidser skal fastgøres på indersiden af den første
firkantede stjernespids (a).

3. Nu skal du bruge 4 trekantede stjernespidser for at udfylde mellemrummene mellem de
firkantede stjernespidser. Samlingskanterne fra de trekantede stjernespidser, (f), skal
fastgøres på ydersiden af de firkantede stjernespidser, (b) og (c).

4. Fastgør nu 8 firkantede stjernespidser, som udgør den midterste cirkel. Begynd ved en
trekantet stjernespids, (i). Samlingskanten på den første stjernespids, (j), skal fastgøres på
indersiden af den trekantede stjernespids, (i). Den næste stjernespids, (k), skal fastgøres
på ydersiden. Den næste firkantede stjernespids skal igen fastgøres på indersiden og så
videre rundt i cirklen, indtil ringen er færdig. For gul-røde eller hvid-røde stjerner fastgøres
de røde og gule [hvide] stjernespidser på skift.

5. Når den øverste halvkugle skal monteres, skal du starte med en trekantet stjernespids,
(r). Fastgør den på ydersiden af en firkantet stjernespids, (j), som er placeret over en
trekantet stjernespids (i) i den nederste halvdel. Tag derefter en firkantet stjernespids, (s),
og fastgør den på indersiden af den firkantede stjernespids, (k). Sæt herefter en trekantet
stjernespids på ydersiden, og fortsæt således, indtil ringen er færdig.

Øverst er der nu et firkantet hul, hvori du kan montere en elektrisk pære. For at hænge
stjernen op skal du fastgøre ledningen til ophængningsbrikken. Ophængningsbrikken
fastgøres nu i de ledige huller på stjernens øverste samlingskanter.
Obs!
1. Den elektriske pære må ikke være kraftigere end 40 watt.
2. Den elektriske pære skal være centreret inde i stjernen.
3. Hæng ikke stjernen i nærheden af brændbare materialer!
4. Stjernen skal alene anvendes til dekoration. Det er ikke legetøj!
5. Stjernen bør ikke opbevares i fugtige rum (såsom kældre og udhuse). Undgå ekstreme
temperaturer.
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