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Lille Kolonnehus. 
 
 
Start med at kontrollere at der ikke mangler noget, skær forsigtigt alle dele ud, rens 
dem for fræserester og tapper, brug kniv og negle fil. 
 
Monter derefter alle ydervægge på den lille bundplade (den uden skorstens fod) 
Bemærk, at det lille hak i pladen, hvor døren skal monteres, er ud for døråbningen 
begge sider limes uden på bundpladen, så de flugter med bundpladen i enden, gavlen 
uden vindue skal være til venstre for døren. 
Bundpladen (Soklen), males med en grå beton farve, på de synlige steder, mal evt. 
huset indvendigt. 
Saml skorstenen, de 4 sider samles flade mod kant til et kvadrat, start med at, monter 
de 2 små firkanter i hver ende, den med hullet, skal sidde i modsatte ende af rense- 
lemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk, rense lemmen er 
forskudt, så den kommer 
til at sidde i midten af den 
færdige skorsten, monter nu de sidste 3 sider, piben og 
den store firkant med hul, monteres i toppen. 
Slib samlingerne, på hus og skorsten, så de er helt 
plane,  
de 4 hjørner på hus og skorsten, slibes let, for at fjerne 
de skarpe kanter (det er ikke naturligt, med skarpe 
kanter). 
 
Nu kan hus og skorsten males, kolonnehuse har været i mange farver, rød, grøn, sort, 
brun, jeg har brugt en Humbrol nr. 100, som jeg har tonet med lidt sort. 
Lim nu huset på soklen  
Hvis man ønsker det, kan rense lemmen fremhæves. 
Når skorstenen er helt tør, males lemmen, med en mørk farve, som man hurtigt tørre 
af igen, inden malingen tørrer, på den måde bliver der lidt farve i rillerne i lemmen. 
 
Vinduerne og døre monteres med glas, på den flade side, (klippes eller skæres ud), 
lav dem en del stører end vinduet, så du kan undgå at få lim på glasset, men paspå, at glasset, ikke stikker over vægen, 
så der ikke er plads til taget. 
Monter nu gardiner på glasset, hvis det ønskes.  
 
Påfør lim på den lille rille i vinduer og døre, monter dem i huset (her kan det være en fordel med en pincet) 
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Monter tagpladerne, bemærk, den ene er bredere end 
den anden, tagpladerne limes sammen, så den smalle, 
limes på siden af den brede, taget holdes på huset, mens 
det tørre, så det får den rette vinkel. 
kontroller at der er plads til skorstenen ellers skær og fil 
lidt, af kanterne.  
 
 
Fold tagpap på midten, så der bliver en skarp kant, klip det til så der er nogle få mm 
for meget. 
Slib begge tagflader let, så limen bedre kan binde, monter tagpappet på taget, med 
hvid lim. 
Når taget er tørt, skæres det overflødige tagpap af, lim nu taget fast på huset, mal 
taget, med en grå/sort farve, jeg har brugt Faller vand baseret vejmaling. 
Monter nu skorstenen og til slut de hvide brædder på gavlene. 
 
 

 
 
 
 
 
Lille kolonnehus. 
Skala H0 
Vare nr. 230408a 
 
Sættet indeholder: 
Hvide fræsede plastdele, skorstenspibe, 
vinduesglas, gardiner samt tagpap. 

 
Dette skal Du bruge: 
Skarp kniv, plastklæber helst med kanyle, alm. 
Hvid lim, neglefil, pincet, maling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du ønsker, at få lys i huset, monteres sort pap 
eller stanniol indvendig i huset, man kan også male 
det sort indvendig, så der kun kommer lys i vinduer og 
ikke i gennem væg og tag. 
 
Hvis du finder fejl eller mangler i bygge vejledningen 
eller i selve byggesættet, er du mere end velkommen, 
til at kontakte os, da det er vores mål, at levere et godt 
produkt, der er nemt at gå i gang med. 
 
Har du ideer til nye produkter, hører vi også gerne fra 
dig. 
 
Vi håber Du får fornøjelse af dette lille byggesæt, kig 
forbi vores hjemmeside for yderligere inspiration.  
 
Vi kan kontaktes via vores hjemme side : 
www.model-byg.dk 
eller på mail 
post@model-byg.dk 
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