Handleiding voor bevestiging aan de muur
Stap 1:
Haal de werelddelen uit de doos en leg ze
op een vlakke ondergrond. Leg ze samen
met de passtukken als een puzzel in elkaar,
volgens de a eelding hiernaast.
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LET OP: de kaart bestaat uit werelddelen
en passtukken. De passtukken zijn enkel
meegeleverd als hulpmiddel voor de juiste
positionering. Haal bij deze stukken
NOOIT de folie van de dubbelzijdige tape
af, bevestig ze alleen met schilderstape op
de muur zodat ze daarna gemakkelijk weg
te halen zijn.

Stap 2:
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Stap 3:
Pak Europa en Azië en haal de folie
van de achterkant af. Plaats de
werelddelen op de juiste positie in
het passtuk tegen de muur, druk ze
goed aan. Doe dit ook voor de
eilanden die in het passtuk horen.
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Stap 5:
Herhaal stap 4 met de passtukken 3,
4, 5 en de bijbehorende eilanden.

Bepaal op de muur waar het midden van de
wereldkaart moet komen. Op passtuk 1 staat

Stap 6:
Bevestig passtuk 6 met schilderstape op de juiste positie op de muur
(onder Azië). Haal de folie van de bijbehorende werelddelen en
eilanden, en plaats deze in het passtuk. Druk ze goed aan.

een streep met "centre of map". Deze streep
is het midden van de totale breedte van de
wereldkaart, en is tevens ook het hoogste
punt van de kaart.
Pak passtuk 1 en laat de bijbehorende
werelddelen nog even liggen.
Positioneer het passtuk zo op de muur dat de
streep uitlijnt met wat je net als hoogste
middenpunt hebt bepaald op de muur, zorg
ervoor dat de bovenkant waterpas is. Plak het
passtuk tijdelijk met schilderstape op de muur
(haal de folie van de dubbelzijdige tape er dus
NIET af!).

Stap 4:
Bevestig passtuk 2 onder Europa (haal de folie er NIET af), deze zal
blijven hangen zonder tape. Pak het eilandje dat daar in hoort, haal de
folie eraf en plak deze in het passtuk tegen de muur.
Pak nu Afrika, haal de folie eraf en plak het werelddeel onder passtuk 2 op
de muur, zorg dat het als een puzzel tegen het passtuk aan zit. Druk het
goed aan.

Stap 8:
Alle werelddelen zijn nu op de muur
bevestigd.
Verwijder alle passtukken en schilderstape.
Druk nog een keer alle werelddelen en
eilanden goed aan, en klaar!

Stap 7:
Bevestig passtuk 7 met schilderstape op de juiste positie op de muur (links
van Europa). Zorg er eventueel met een waterpas voor dat hij recht hangt.
Haal de folie van de bijbehorende werelddelen en eilanden, en plaats deze
in het passtuk. Druk ze goed tegen de muur.
Doe hetzelfde voor passtuk 8 en Zuid-Amerika.
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Ook zo blij met het resultaat dat je niet
kunt wachten het aan iedereen te laten
zien? Deel het gerust op Facebook of
Instagram.
Heb je nog vragen? Kijk eens bij de
veelgestelde vragen op onze site, of stuur
ons een mailtje.

