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Isoleret
hjelm

Oprørsalliancens 
symbol

Blaster- 
våben

Zin Evalon er en af Oprørsalliancens
nyeste rekrutter. Han har afsluttet et
hårdt træningsforløb og er klar til at
tage afsted på sin første mission 
som oprørspilot og kæmpe mod 
det Galaktiske Imperium!

mød zin evalon

Oprørs- 
elev 
Zin blev oplært af 
Admiral Ackbar, en 
legendarisk oprørsleder. 
Efter sin træning er Zin 
blevet udstyret med 
den orange standard-
uniform og er blevet 
udstationeret på Home 
One, Oprørsalliancens 
rumskibsbase.

Beskyttelses- 
briller

Nødblus

Skudsikker
vest
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Deflektorskjold-
generator

Gennemsigtig
forrude

Flotte gule
detaljer

Laser-
kanoner

Ion-jetmotor

Kuppelformet
sensor

En oprørspilot har brug for et rumskib!
Zin har fået en Y-wing til sine nye 
eventyr. Dette kompakte fartøj er 
udstyret med laserkanoner til at 
afværge fjendtlige angreb. 
Byg rumskibet, og tag med 
Zin på spændende 
missioner i galaksen!

zins y-wing

i topform
Zins Y-wing drøner gennem 
rummet ved hjælp af sin 
hyperdrevsmotor. 
Rumskibet får ekstra 
kraft fra to ion-jetmotorer, 
og Zin styrer rumskibet 
fra cockpittet, hvor 
der er plads til én pilot.

SET BAGFRA

Robust cockpit

fri som 
fuglen!
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Byggevejledning til din y-wing
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Klar til
eventyr!
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Afsted på
mission!
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Sådan bruger 
du bogen
Denne bog viser dig 
ikke, hvordan du bygger 
modellerne, for det er 
ikke sikkert, at du har 
præcis de samme 
klodser i din egen 
samling. Den giver dig i 
stedet nyttige byggetip 
og modelanalyser, der 
kan hjælpe dig med at 
bygge dine egne. 
Sådan her ser 
siderne ud:

Bip!

Siderne i denne bog vil tage dig på et 
spændende LEGO® Star Wars™ eventyr. 
Bogen er fyldt med fantastiske LEGO 
Star Wars modeller, der kan inspirere dig 
til at bygge dine egne. Det er utroligt 
sjovt at bygge nye ting ud af LEGO 
klodser. Det er kun fantasien, der sætter 
grænser! Det er dit eventyr, 
så gå bare i gang med at bygge!

Byg dit eget eventyr

Modelanalyserne 
indeholder 
nyttige
byggetip

Den samme model 
er nogle gange 
vist fra flere 
synsvinkler

Særlige 
funktioner
eller detaljer
fremhæves

Hvad vil du bygge? 
Her får du endnu 
flere idéer til dine 
modeller
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Hej, jeg 
hedder Rod  

Gillies.

mød mesterbyggeren
Rod Gillies er LEGO fan og mesterbygger. Han 
har lavet alle de inspirerende LEGO modeller, 
der er i bogen her. For at lave modellerne helt 
perfekte til LEGO Star Wars universet har Rod 
haft et tæt samarbejde med LEGO Star Wars 
teamet i LEGO Koncernens hovedkvarter i 
Billund. Lad Rods modeller inspirere dig til at 
bygge dine egne fantastiske Star Wars ting!

Før du går i gang
Her er fem praktiske tips, du kan bruge, 
hver gang du finder dine klodser frem 
og skal i gang med at bygge.

Sortér dine klodser
Hvis du opdeler dine 
klodser efter type og farve, 
vil det spare dig en del tid.

Research
Find billeder på 
nettet eller i 
bøger som 
inspiration til det,
du vil bygge.

Vær kreativ
Hvis du ikke har 
den rigtige klods 
eller del, så vær 
kreativ! Find et 
andet element, 
der kan bruges 
i stedet.

Gør din model stabil
Byg din model, så den er 
stabil nok til at lege med. Du 
kan finde nyttige tips til, 
hvordan du gør, i bogen..

Hav det sjovt
Det gør ikke noget, at modellen 
bliver forkert. Lav den om til 
noget andet, eller start forfra. 
Det sjove er at bygge!

der skal
tankes op inden

missionen!
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Vidste du, at LEGO® byggere har deres 
eget sprog? Her kan du læse, hvad de 
forskellige udtryk i bogen betyder ...

Byggeordbog

Sidelæns
byggeri

Knop

Mål holder

Hul

1x1-klods med
2 sideknopper

Af og til får du brug for 
at bygge i forskellige 
retninger. Så skal du 
bruge klodser eller plader 
som disse med knopper på 
mere end én side.

De runde forhøjninger oven på klodser og 
plader kaldes knopper. En snor har en knop i 
hver ende. Knopper passer i ”rør”, der sidder 
på undersiden af klodser og plader.

Byggere beskriver LEGO 
klodsernes størrelse ud fra det 
antal knopper, de har. Hvis en klods 
er 2 knopper bred og 3 knopper 
lang, er det en 2x3-klods. Hvis en 
klods er høj, har dens navn et 
tredje tal, der angiver dens højde. 

Nogle plader har små 
greb på siden, der kan 
holde andre dele. 
Elementer som stiger 
kan sættes fast på 
andre dele med deres 
holdere.

Klodser og 
plader med huller 
er meget 
nyttige. De kan 
holde stænger 
eller LEGO® 
Technic dele.

Buet 2x3- 
plade med hul

Rund
2x2- 
klods

1x2-klods 
med 2
huller

Rund 4x4-klods

1x1-klods 
med hul

2x3-klods2x2-klods

1x1-klods

1x2-klods

1x4-klods med 
sideknopper

1x2/1x4- 
vinkelplade

1x1-klods 
med sideknop

2x2- 
hjørne-
plade

Snor med knopper

Stige 
med 2 

holdere

Flag med  
2 holdere

 1x1-plade med 
vandret holder

1x1-plade med
lodret holder

1x1x5-klods

Identificér
jer, LEGO
klodser!
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Hængsel
Hvis du vil have et tag, 
der kan åbnes, eller 
give et væsen en 
bevægelig hale, 
skal du bruge et 
hængsel. Du kan også 
bruge et kugleled.

Klods

Flise

skrå

Plade

2x2-
flise

1x2-flise med tryk

Hvad ville en bygger være 
uden klodsen? Den er 
grundlaget for de fleste 
modeller og fås i mange 
former og størrelser.

Ligesom klodser har 
plader knopper 
ovenpå og rør på 
undersiden. En plade 
er tyndere end en 
klods – Højden på 
tre plader svarer 
til én standardklods.

Hvis du vil have en glat 
overflade, skal du 
bruge fliser. Fliser 
med tryk giver 
modellen flere 
detaljer.

De skrå klodser er 
længere i bunden end 
på toppen. De omvendte 
skrå klodser er magen til, 
men omvendt, så de er 
mindre i bunden end på 
toppen.

1x6-flise

6x6-flise

2x3-plade

1x8-plade
med rille

1x2-plade 
med knop

1x1- 
forlygte- 

klods

2x2-klods

1x2-klods 
med 

profil

1x2- 
klods

Skrå 3x8-plade

Rund 
2x2-plade

Omvendt, skrå 
1x2x3-klods 

Rund 1x1-plade

Buet 4x4-plade

Skrå 
1x2-klods

Buet 2x3-klods

Rund 
1x1-klods

Kuppel-
formet

2x2-
klods

Rund 4x4-plade

1x1- 
øje-

klods

1x1- 
tandplade

2x2-flise
med tap

1x2-hængsel- 
klods og 1x2-  
hængselplade

Hængselplader

1x1-hængsel-
klods og 2x2-  
hængselplade

Hængsel-
cylinder

Kugleledskobling 2x2-klods med kugleled

1x2-plade med
klikhængsel


