saretan
Klaus Tuberrek asmatutako -Die Siedler von Catan-en
bertsio bat da eta arau berdinekin jolasten da.
Diseinua Blaise Vinczenen Catan bertsioan inspiratua dago.
Joku hau, Alai Ondo Estudioan egin da.
Prestakuntzan Nerea A.B., Uzuri A.H.,
Estefania C.F., Ladis C.F.,
eta Ohiana C.F. hartu dute parte.
Arano-Orereta
2017ko Martxoan

Hurrengo horrietan saretan zuk zeuk eraikitzeko
beharrezko datuak eta argibideak azaltzen dira.
Partekatutako fitxategi guztiak moldagarriak dira.
Testuentzako erabilitako tipografia Ubuntu Mono da.
Hurrengo estekan lortu daiteke.
https://design.ubuntu.com/font/

Hurrengo tokietan kartak inprimatu eta tableroa moztu genuen.
Arquimaña (Donosti)
Egurra moztu eta grabatu
Totem Graphics (Orereta)
Kartak eta pegatinak inprimatu
Generación X (Donostia)
Kartentzako zorroak eta dadoak bertan erosi geituen.
Zure saretan sortzen baduzu, Alai Ondon ilusio handia egingo liguke emaitza ezagutzea.
Informazioa falta edo akatsen bat dagoela ikusiz gero mesedez jakinarazi.
Gurekin harremanetan jartzeko:
info@alaiondo.com
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16 egurrezko fitxa

Tableroa eraikitzeko fitxategiak:
·
·

Saretan_Tableroa.pdf
Saretan_Tableroa_Irudiak.pdf

Aholkuak:
Oinarriarentzako material sendo bat behar da. (50 x 45 zabalera)
Guk egurra aukeratu genuen baina plastikoa edo kartoi potoloa ere erabili daitezke.
19 hexagono eta 6 marko zati behar dira, tamainak fitxategian zehaztuak daude.
Tableroan ikusten diren irudiak pegatina paperean inprimatuak daude.
Kopuruak edukietan zehaztuak daude.
Marko zatietan pegatina borobilak ondo kokatzeko “Catan” originalaren tableroa begiratu.
Kontuz! Guk erabilitako pegatinen tinta urarekin zabaldu egiten da,
hori ekiditea lortzen baduzue hobe.

Kartak inprimatzeko fitxategiak:
·
·
·
·
·

Saretan_Kartak_Materialak.pdf
Saretan_Kartak_GarapenKartak.pdf
Saretan_Kartak_Puntuak.pdf
Saretan_Kartak_PuntuBereziak.pdf
Saretan_Kartak_Eraikitze kostuak.pdf

Materialak, Garapen Kartak eta Puntuak
Tamaiana: 55mm x85mm (Fitxeroek 3mm-ko babes eremua dute alde bakoitzean.)
Paper gramaje egokia: 300g
2 Aldeetatik inprimatuak

Puntu bereziak eta Eraikitze kostuak
Karta hauek tableroa bezala material sendoan itsatsiak doaz.
Puntu bereziak:
Tamaiana: 55mm x85mm (Fitxeroak 3mm-ko babes eremua dauka alde bakoitzean.)
Paper mota: Pegatina
Eraikitze kostuak:
Tamaiana: 110mm x85mm (Fitxeroak 3mm-ko babes eremua dauka alde bakoitzean.)
Paper mota: Pegatina

Aholkuak:
Kartak babestu eta hobe irauteko plastikosko zorroak jarri genizkion.

Piezak:
Piezak eskuz eginak daude FIMO materiala erabiliz.
Sare zatiak, benetako sare kablearen barruko kabletxo bertziklatuak dira.
Horien koloreak erabaki ziren 4 jokalarientzako koloreak.
Lapurra gure kasuan Lego figura bat da. Zerorrek egin edo irudimena erabili.
Dadoak erosi egin genituen.
Fitxak, Saretan_Tableroa fitxategian daude. Tableroaren material berdinean egitea komeni da.
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