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Slik bygger du 
 
Materialer og utstyr: 
 Deler til stavbuebroen finner du i esken/kassen. Arbeidstegning (se neste side). Verktøy: 

skrujern, bor, sag, liten hammer. 
 

Slik gjør du: 
  Broen kan bygges med overliggende eller med underliggende kjørebane. 
 Broen består av buen som settes sammen av staver (S10+S11,5+S14,1).  Tverrbærere 

(B10) mellom ”buene”.  Vindavstivning (S14,1) i topp bue (plugges).  Kjørebanebjelkene 
(to S50 på hver side) skrus sammen med tverrbærere (B10) Vindavstivning (S14,1) av 
kjørebane plugges til tverrbærerne. ”Søyler” (eller ”hengestenger”) fra bue til kjørebane 
(blomsterpinner Ø5mm) kappes til og settes i tverrbærernes hull. Kjørebaneelementer 
(P10) eller brobane tapes på plass.:.  
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Gode råd for byggeprosessen  (bue med overliggende kjørebane) 
 
1 Ta ut av brokassen de deler som du trenger til broen. Tell opp skruer og mutre som er 

nødvendig. Sorter og legg delene ut på et bord  i  det mønsteret som du skal bygge etter. Du 
organiserer nå din egen byggeplass! I brokassen er det lagt noen reservestaver (R) som du 
selv kan kappe, lage hull i, hvis du  mangler en del, eller trenger en del med spesiell 
lengde/hullavstand.  

2 Start med buen, som består av staver av typen S10,S11,5 og S14,1 som vist på tegningen. 
Stavene skrus til tverrbærerne (B10), men tenk igjennom i hvilken rekkefølge stavene skrus 
fast til tverrbjelkene. Det kan være fordelaktig å benytte en ekstra stav (S50)  eller reservestav 
R som basis, som vist på fotografiet.   

3 På tverrbjelkene mellom buene settes søyler (blomstererpinner). Disse må kappes til, først o 
omtrentlig lengde, senere i endelig lengde. På toppen av buen settes en vindavstivning 
(S14,1) 

4 Kjørebanen består av hovedbjelker (S50), tverrbærere og plate. På fotografiet bak er en 
alternativ måte å lage kjørebanen på. Søylene (Blomsterpinnene) føres gjennom tverrbærerne 
(B10) og gjennom stavene(S60) som legges flatt, eventuell vindavstivning (S14,1), og så en 
(S60). Kjørebanebjelken består da av 2x2 (S60) (på flasken) og vindavstivning mellom. 

5 Kjørebanen stiftes, eller tapes til tverrbærere og hovedbærere. 

 ConTre modellbyggesett 



Gode råd for byggeprosessen (forts: underliggende kjørebane) 
 
6 Dersom du skal bygge broen med kjørebanen under buen, starter du med buen, bestående av 

stavene av typen S10, S11,5 og S14,1. Stavene skrus til tverrbjelkene (B10) likt med det som 
gjøres for buen med overliggende kjørebane. 

7 Kjørebanen består av hovedbjelken (2x S10) som endebuestavene forankres til. Tverrbærene 
skrus til hovedbjelken. Vindavstivning i underkant av kjørebanen plugges. 

8 Hengestenger (blomsterpinner) føres igjennom buens og kjørebanens tverrbærere og kappes i 
riktig lengde.  

9 Plater (P10) for kjørebanen legges på. Men først må det kuttes små hakk i dem for at 
hengestengene skal få plass.  
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