
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ  МОДЕЛА АШОВА 

Корак  Фотографија  Опис активности 

1 

 

Припремите материјал за позицију 

бр. 1 лопату ашова  са техничког 

цртежа . Можете користити 

алуминијумски лим дебљине 0,5 

mm, штампарски лим дебљине 0,2 

или 0,3 mm или тањи 

алуминијунски лим од лименке од 

сока.  

 

 

2 

 

Ако користите алуминијумски 

лим од конзерве претходно морате 

да исечете конзерву и да  добијете 

правоугаоник потребних 

димензија. 

За сечење лима користити маказе 

за папир. 

3 

 

Припремити материјал за дршку 

ашова позиција бр. 2. На 

техничком цртежу пише да је 

дршка од дрвета  

 пречника Ø 10 mm( типл дрво) ,  

мада можете искористити дршку 

неке старе варјаче или  графитну 

оловку. 

4 

 

Припремите  прибор за мерење, за 

обележавање на лиму – иглица 

шестара, алат за сечење 

алуминијумска  лима (могу и 

маказе за папир), алат за фину 

ораду ал. лима ( брусни папир за 

метал или турпија за нокте).  
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Иглицом шестара обележити 

линије сечења на припремљеном  

лиму, а по димензијама са 

техничког цртежа. 

 

Најбоље је прво нацртати 

правоугаоник потребних 

димензија, обележити осу 

симетрије и у односу на њу 

нацртати све линије. 

6 

 

За цртање кружних линија – 

кривина користити шаблон од 

картона који сте претходно 

направили. 

7 

 

Пре сечења,  лопата ашова треба 

да изгледа овако. 

8 

 

После сечења алуминијумског 

лима маказама за папир добијате 

позицију бр.1. Будите опрезни при 

сечењу лима да се не би исекли.  

 

 

ФОТОФРАФИЈУ ЛОПАТЕ 

АШОВА ПРЕ САВИЈАЊА 

ПРЕДАТИ У ОКВИРУ 

ЗАДАТКА ИЗРАДА МОДЕЛА 

АШОВА... ПОТПИСАТИ СЕ 

НА ПАПИРУ! 
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Линије сечења фино обрадите 

брусним папиром за метал или 

можете турпијом за нокте. 

10 

 

Израдите дршку ашова по 

димензијама са техничког цртежа. 

Можете искористити стару 

варјачу или графитну оловку         

( мада је њен пречник мањи од     

Ø 10 mm). 

11 

 

Савијањем лима лопате ашова око 

дрвене дршке спојити ове две 

позиције и ашов је готов.  

 

ФОТОГРАФИСАТИ ГОТОВ 

МОДЕЛ АШОВА НА ПАПИРУ 

НА КОЈЕМ ЋЕТЕ СЕ 

ПОТПИСАТИ. 

ФОТОФРАФИЈУ ПРЕДАТИ У 

ОКВИРИ ЗАДАТКА ИЗРАДА 

МОДЕЛА АШОВА... 

12 

 

Ако сте радили са тањим лимом , 

ваш ашов неће имати неку 

употребну вредност због мале 

чврстоће, али сте се упознали са 

свим фазама : преношењем мера 

на ал. лим, сечењем, фином 

обрадом и савијањем  

алуминијумског лима. 



 


