Monteringsvejledning til plasticstjerne A4, A7
Størrelse:
A4 ca. 40 cm i diameter
A7 ca. 68 cm i diameter
Farver: Gul, hvid, rød, gul-rød, hvid-rød, gennemsigtig
Sørg for at følge vejledningen nøje!
Den vejrbestandige adventsstjerne fra Brødremenigheden består af 17 firkantede
og 8 trekantede stjernespidser. Pakken indeholder også klips til at samle stjernen med, 1
dækmodul og 1 snor.
Samling:
For at samle stjernen i en stabil krop uden nogen stamme i sig selv er konstruktionen af
stjernen baseret på et system der gensidigt løfter og understøtter stjernespidserne.
Du kan kontrollere om samlingen er korrekt ved at se om alle samlingskanter af de
trekantede stjernespidser ligger oven på de firkantede stjernespidser.

1. Begynd med at vælge en firkantet stjernespids (a) til bunden af stjernen.
(ved samlingen af en gul-rød eller en hvid-rød stjerne, skal du begynde med en rød
firkantet stjernespids. Den næste firkantede stjernespids skal være gul
[hvid]. Det betyder, at alle synlige samlingskanter er fra de røde stjernespidser når stjernen
er færdigsamlet.)
Ved hjælp af klips fastgør du 4 firkantede stjernespidser mere på siderne af den første
stjernespids. (Når du har indsat plasticklipsene, skal du bruge en lille skruetrækker til at
adskille ”benene” på klipsene.)
Samlingskanterne fra de 4 stjernespidser skal fastgøres på indersiden af den første
firkantede stjernespids (a).

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

3. Nu skal ophængningssnoren fastgøres. Den må ikke kun fastgøres i dækmodulet til
sidst. Bind hver ende af snoren til to klips i bunden af stjernen. Nu kan den nederste del af
stjernen hænges op, hvilket letter samlingen af den øverste halvdel.
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 følgende firkantede 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.

5. Den øverste halvkugle skal monteres som et spejlbillede af den nederste. Begynd med
en trekantet stjernespids (r) og 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, som (r), og fastgør den på indersiden af den
trekantede og firkantede stjernespids, (k). Tag herefter en trekantet stjernespids som
fastgøres på ydersiden, og fortsæt indtil denne ring er færdig.

Før du lukker den tilbageværende firkantede åbning med dækmodulet, skal du klippe
snoren over på midten og føre enderne igennem de to diagonalt placerede huller i
dækmodulet. Derefter kan du eventuelt isætte fatning og el-pære med tilhørende ledning
(Brug hertil hullet i midten af dækmodulet). Til slut fastgør du dækmodulet med klips.
6. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at stjernen (for eksempel i kraftig vind) ikke kan ramme
nogen forhindringer. Ellers er der risiko for brud.
Obs!
1. Den elektriske pære må max være 40 watt.
2. Den elektriske pære skal placeres centralt i stjernen.
3. Hæng ikke stjernen i nærheden af brændbare materialer!
4. Stjernen bør alene anvendes som dekoration. Det er ikke et legetøj!
5. Opbevar stjernen mørkt og undgå høje temperaturforskelle.

