










Papírový model MiG-23 MF
V této vystřihovánce vám představujeme model letounu kanceláře Mikojan-Gurjevič MiG-23 MF v
měřítku 1/48. Před zahájením stavby si pročtěte tento návod a vyberte si zda postavit jednodušší nebo
složitější verzi. Modely označené symbolem * podlepte kartonem 0,5 mm a ** kartonem 1,5 mm. Před
lepením obšívky na díly kostry si odzkoušejte velikost, případně žebra obrousíte na požadovanou
velikost. Žebra se lepí natupo s orientací dle šipky směrem nahoru a dbejte na to, aby střední čára na
žebrech byla dle značení na obšívce. Díly označené symbolem srolujte do ruličky. Doporučujeme po
vystřižení zaretušovat bílé hrany příslušnou barvou, aby následně nerušily celkový dojem z modelu.
Během stavby se orientujte dle návodových kreseb.
Stavbu modelu začněte podlepením dílů označených * kartonem. Při slepování jednotlivých částí
používejte spojovací pásky označené číslem dílu + a,b,c atd.
Při stavbě se můžete rozhodnout pro jednodušší verzi bez kokpitu a natáčení křídel nebo pro složitější
verzi. Pokud se rozhodnete stavět složitější verzi s kokpitem, doporučujeme započít stavbu kokpitem.
Ten sestavte z dílu 54, kde v horní části doplňte díly 58 a 59. Sestavte sedačku pilota z dílů 64-66 a
doplňte díly 67 a 68. V horní části pak doplňte hlavovou opěrku sestavenou z dílů 69-71. Kokpit si zatím
odložte stranou a pokračujte sestavením přední části trupu. Vytvarujte a slepte pomocí pásku díl 1, který
následně uzavřete žebrem A. K němu poté přilepte díl 2 uzavřený žebrem B, díl 3 uzavřený žebrem C a
díl 4 uzavřený žebrem D. K tomuto celku nalepte díl 5 a pomocí pásku spojte s dílem 6. Ve spodní části
nalepte přední podvozkovou šachtu díl 50 a následně pak sestavený kokpit díl 54 a uzavřete žebrem E.
Poté doplňte díl 7 a celek uzavřete žebrem F. V přední části kokpitu poté doplňte díl 55 a na jeho horní
část přilepte přístrojový panel díly 56, 57. Tuto část trupu si zatím odložte stranou a budeme pokračovat
střední částí trupu.
Začněte sestavením mechanismu křídla. Z žeber V ( části označené ** podlepte kartonem 1,5 mm), W,
X a dílů 106-109 sestavte křídla. Poté k sobě přilepte žebra U a U1 a provlečte skrz žebra a křídla osy,
které následně přilepte napevno do žeber U, U1. Před přilepením napevno zkontrolujte zda máte obě
křídla ve stejném úhlu. Tento celek si zatím odložte stranou a pokračujte sestavením zadní části trupu.
Vystřihněte a vytvarujte díl 8, který v přední části uzavřete žebrem G (před přilepením slícujte se žebry
Ga, které použijete později) a v zadní pak žebrem H. Nyní vytvarujte a přilepte díl 10, do kterého
nalepte podvozkové šachty, díly 49 a v zadní části jej uzavřete žebrem I, ve kterém vyříznete otvory pro
podvozek. Pokračujte nalepením dílů 12 se žebrem J a dílem 13 se žebrem K. Zadní část trupu uzavřete
dílem 14, který doplňte díly 14b a 14c a díl 15 společně se žebrem L. Následně do otvoru v dílu 12
nalepte střední část mechanismu křídla, který předtím v horní části obruste tak aby kopírovala tvar dílu
12. Vytvarujte a slepte díly 9 a 11 ke kterým ve spodní části doplňte žebra O,Q a přilepte k předchozímu
celku. Pokud jste pracovali správně tak by mechanismus křídla měl fungovat a obě křídla by se měla
pohybovat společně. K této části přilepte přední část trupu a pokračujte nalepením dílů 23 se žebrem M,
24 se žebrem N, dílem 25 se žebrem P. Sestavte díl 26, do kterého nalepte žebra R a S a přilepte na trup.
Nakonec nalepte směrovku díl 27. Na směrovku nalepte kryt padáku sestavený z dílů 28-31 a antény 32-
35. Z dílů 36-41 sestavte kýl a nalepte na spodní část trupu. Poté z dílů 16-22 společně se žebrem Ga
sestavte sání vzduchu a nalepte na žebro G. Z dílů 42-44 společně se žebry T, U sestavte výškovky a
nalepte na trup. Z dílů 45-47 sestavte motor a vlepte do trupu. Nakonec vytvarujte díly 48 a nalepte k
trupu a v zadní části přilepte k žebrům U, U1. Celý trup uzavřete překrytem kabinky sestaveným z dílů
60-63, ve kterých vyříznete sklo a z rubové strany nalepte průhlednou fólii. Kabinku můžete nalepit buď
zavřenou nebo v otevřené poloze.
Pokračujte sestavením podvozku, kde přední sestavte z dílů 80-90 společně s kryty sestavenými z dílů
51 a následně nalepte infračidlo sestavené z dílu 52 a díly 53 pak nalepte na kryty podvozku. U zadního
podvozku vytvarujte drát podle návodné kresby v měřítku 1:1, který vám pomůže udržet tvar podvozku.
Nejprve na drát nalepte proužky 95-99a a až poté díly 95-100, které vytvarujte v přesahujících částech
tak aby navazovaly na předchozí díl. Před nalepením do trupu doporučujeme hlavní podvozek zpevnit
vteřinovým lepidlem, aby se podvozek pod tíhou modelu nebortil a doplňte díl 101 a nakonec kryty
podvozku 91-94 a doplňte vzpěry 102,103.
Nakonec k modelu doplňte špičku sestavenou z dílů 1a,1b a anténu díl 157. Pokud budete chtít, můžete 
ještě model vyzbrojit.
Nejdříve sestavte kanon sestavený z dílů 74-79 a nalepte na spodní část trupu. Poté z dílů 110-117
sestavte hlavní palivovou nádrž a nalepte na spodní část trupu. Z dílů 146-156 sestavte podtrupové
závěsníky a nalepte na vyznačená místa na trupu. Poté sestavte rakety R-60 MK z dílů 140-144 a nalepte
na sestavené závěsníky. Poté z dílů 134-139 sestavte podkřídlení závěsníky a nalepte pod pevnou část
křídla. Následně sestavte rakety R-23R z dílů 129-133 a nalepte na závěsníky. Jako poslední sestavte
podkřídelní nádrže z dílů 120-128 , ke kterým napevno přilepte závěsníky sestavené z dílů 118 a 119.
Promyslete zda budete chtít nádrže na křídla nalepit, protože pak už nebude možné měnit jejich
geometrii. Podkřídelní nádrže je možné podvěsit jenom v případě úhlu křídel s největším rozpětím.
Tím máte model hotový. Doufáme, že se vám práce povedla, výsledný model se vám líbí a zařadí se do
sbírky modelů československých pilotů v měřítku 1/48.


