Bouwbeschrijving diamant vlieger Kings Farm
Een vlieger moet symmetrisch in elkaar gezet worden. Een asymmetrische vlieger vliegt niet. Mocht
je bij het oplaten een kindervlieger hebben die naar 1 kant rondjes begint te draaien, dan mag je er
vanuit gaan dat de vlieger niet symmetrisch is. Dat is een kwestie van even de dopjes aan de
zijkanten eraf halen, het doek beter positioneren en vervolgens weer vastzetten.

Stap 1:
De vlieger zit al aan 1 stok gemonteerd. Dat noem je de middenstok. Op deze middenstok zit een
plastic hulsje, een kruisverbinding. Deze kruisverbinding heeft 2 openingen die ten opzichte van
elkaar en de middenstok een V-vorm hebben.

Stap 2:
Leg nu de vlieger met het doek plat op tafel. De middenstok ligt nu dus bovenop het doek.

Stap 3:
Zorg dat de V-vorm naar boven neigt, van het doek af.
Stap 4:
Strijk het doek glad en schuif de beide zijstokjes links en rechts in de kruisverbinder. Een stukje van
het doek blijft onbenut in de vorm van een strookje stof.
Stap 5:
Sla het stukje overgebleven stof terug over de stok.

Stap 6:
Over het uiteinde van de stok en over het stukje stof moet je nu een zwart dopje duwen.
Stap 7:
Doe hetzelfde aan de andere kant. Het is van belang dat beide vleugels even breed zijn en dat het
doek strak staat. Het kruisstuk kun je licht naar boven en beneden schuiven om het doek op spanning
te krijgen.
Stap 8:
Haal aan de onderkant van de vlieger het dopje los, pak een uiteinde van de staart en sla deze om de
stok heen. Plaats vervolgens het dopje weer terug op de stok.
Stap 9:
In het midden van de vlieger zit een klein gaatje. Duw het einde van het vliegertouw voorzichtig door
het gaatje in het doek. Leg een platte knoop in het touw zodra het om de stok heen zit.
Stap 10:
Je bent er klaar voor. Nu kun je vliegeren. Succes en veel plezier!

