
Kuressaare piiskopilinnus 
 
Loe enne ehitamist antud juhend hoolega, tutvu joonistega ja mõtle töökäik läbi. 
Hobimaailma poolsed soovitused:  
1) punkt 19. - akende paigutamine on ,pisut tootja juhendit eirates, parem teha juba 
müüriladumise(8.) käigus. Nii jäävad akna avad täpsemad ja raame on lihtsam paigaldada.  
2) Puidust koosted tasub värvida juba enne mudelile paigutamist. 
 
1. (joonis 1) Liimi aluspaber pakendis leiduva PVA liimiga alusplaatide külge.Plaadid lähevad kokku 
pikimat külge pidi. 
2. (joonised 2,3,4)Koosta sisehoovi ja tornide raamid 
3. (joonis 5)Lao sisehoovi seinad joonisel näidatud(A1) kividest, kasutatedes jällegi PVA liimi. 
Märgitud aknakohtadesse jäta vastavalt avad. Kivide paremaks sobitamiseks võib neid väiksemaks 
lõigata ja lihvida. 
4. (joonis 6)Liimi tornide raamid, sisehoov ja seejärel välisseinte raamid alusele. 
5. (joonised 7,8)Lõika O1 liistud vastavalt joonisel antud mõõtu ja koosta katust kandnev raam ja 
käiguteed.  
6. (joonis 9) Liimi R3 paneel alusele ja lao sisehoovi seinad(A1 kivi) ja põrand(I1 ja I2 kivid vastavalt 
joonisele) lõpuni. 
7. (joonis 10) Liimi sisehoovi ümbritsevad katusepaneelid vastavalt joonisele. 
8. (joonis 11) Alusta väliseinte ladumist jälgides ja jättes hoolikalt akna ja ukseavad. Aknaavadesse 
võid juba sobitada ja liimida aknavõred ja raamid ( joonis 28). Kus vaja tee avadele kaared, kive 
lõigates ja lihvides. Esialgu jäta viimased 4 rida ladumata. Sinna peale tuleb hiljem k1 ja B1 kividest 
laiem ääris. 
9. (joonis 12) Lihvi või viili joonisel 12 näidatud nurk ümaraks. 
10. (joonised 13,14,15,16)Lao välis ja tornimüürid, A1, B1 ja K1 kividest, jooniseid hoolikalt jälgides 
lõpuni nii, et tekiks vajalikud äärised ja laiendused ehk rinnatis.  
11. (joonis 17) Liimi paika kaitsevõre ääriskivid. Vahele liimi puidust liist, et tekiks kaitsevõrele sobilik 
soon. 
12.Vuugi müürid kaasas oleva seguga. Vee ja segu suhe mahuliselt 1:2. Spaatlisiks on hea kasutada 
mõnda vana plastikaarti vms seda vajadusel väiksemaks lõigates. 
13. (joonised 18,19,20,21)Liimi kokku  vintsimis maja (e. noolekoda) raam, lõika liistud mõõtu ja liimi 
vastavalt joonisele. Soovitavalt värvi selle seinad pruuni värviga. 
14. (joonis 19) Koosta ja paigalda kaitsevõre ja selle kett. 
15. (joonised 22,23) Voldi tornide katused. Lõika katusekivid mõõtu ja liimi. 
16. (joonised 24,25,26) Lao ülejäänud katusekivid hoolikalt jooniseid jälgides. Soovi korral värvi 
diagonaalid halliks. 
17. (joonis 25,27)Liimi paika piksevardad ja korstnad. Jälgi korstna kuju joonis 21. 
18. (joonis 28) Liimi paika sissekäigutee kivid ja lisa alusele ,see eelnevalt liimiga üle pintseldades, 
puistematerjal. 
19. (joonis 28) Sobita ja liimi vastalt joonisele paika aknavõred ja -raamid. Suurematele avadele lisa I1 
liistust toed. 
20 (joonis 28 all paremal )Konstrieeri dansker ja liimi see seinale. 
21. Naudi oma käega valminud uhket mudelit! 
 


