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There are no translations availableEzt a hajÃ³t Ã©pÃ-tettem meg mÃ¡sodjÃ¡ra. A hajÃ³ kivÃ¡lasztÃ¡sa semmi cÃ©ltudatossÃ¡got
nem tÃ¼krÃ¶zÃ¶tt, csupÃ¡n ez tetszett meg. A USS. JCS utÃ¡n ez mÃ¡r bonyolultabb volt Ã©s nem is lettem vele kÃ©sz hamar.
Ez a mÃ¡sodik hajÃ³ amit kÃ©szÃ-tettem. Mivel egyelÅ‘re nem telik digitÃ¡lis fÃ©nykÃ©pezÅ‘re, webkamerÃ¡val meg nem tudom
milyen kÃ©pet lehet csinÃ¡lni, mÃ¡s gyors mÃ³dszert meg nem tudok Ã-gy meg kell vÃ¡rnotok amÃ-g elkÃ©szÃ¼lnek a
hagyomÃ¡nyos fÃ©nykÃ©pek! A hajÃ³ kb. 40 cm hosszÃº Ã©s kb. ugyanilyen magas. Pontos adatok mÃ¡r a tÃ¡blÃ¡zatban.

A makett
- 1:200 mÃ©retarÃ¡ny
- 43,60 cm hosszÃº
- 40,50 cm magas
- 333 db-bÃ³l Ã¡ll
- Anyaga : mÅ±anyag
- GyÃ¡rtÃ³ : Heller
- A hajÃ³ elkÃ©szÃ¼lt : 2002.02.20.-Ã¡nA hajÃ³ alapvetÅ‘en egyszerÅ± konstrukciÃ³ az 1/200-as mÃ©retarÃ¡nyhoz mÃ©rten. E
rÃ¡nÃ©zÃ©sre azt gondoltam, hogy hamar kÃ©sz leszek vele Ã¡m kÃ¶zben kiderÃ¼lt, hogy mÃ©gsem. Az akadÃ¡lyokat a festÃ
ragasztÃ¡s sorrendje hatÃ¡rozta meg de vÃ©gÃ¼l sikerÃ¼lt Ã¶sszerakni Ã©s mindenhol lefesteni. A nagyobb gondot a
kÃ¶tÃ©lzet elkÃ©szÃ-tÃ©se jelentette ugyanis amit hozzÃ¡ adtak madzagot az kevÃ©snek bizonyult. Ã-gy hÃ¡t madzag utÃ¡n is
kellet szaladgÃ¡lni. SikerÃ¼lt viszont megtanulnom azt, hogyan kell csipesszel csomÃ³t kÃ¶tni! A vitorla lefestÃ©sÃ©nÃ©l arra
jÃ¶ttem rÃ¡, hogy azt inkÃ¡bb festÃ©kszÃ³rÃ³val kellet volna csinÃ¡lni. Ã-gy fÃ©ny felÃ© tartva szÃ©pen lÃ¡tszanak az ecsetvon
A makettet nÃ©hÃ¡ny hÃ©t alatt meg lehet Ã©pÃ-teni (napi 2-4 Ã³ra).A hajÃ³ felÃ¼lnÃ©zetbÅ‘l ( hehe ). Nagyon jÃ³l lÃ¡tszik a
kÃ©pen, hogy szinte alig kellett kÃ¶tÃ©lzetet Ã©pÃ-teni ami elÃ©g meglepÅ‘ egy vitorlÃ¡s esetÃ©ben! De hÃ¡t, ebben a
mÃ©rtetarÃ¡nyban? 2002.04.15.A kÃ©pen nagyon szÃ©pen lÃ¡tszik a vitorla mintÃ¡zata Ã©s nagy nehezen kivehetÅ‘ milyen
aprÃ³lÃ©kosan kellett lefesteni mindent. 2002.04.15.Ã•rbÃ³ckosÃ¡r kÃ¶tÃ©llÃ©trÃ¡val. Nem mondanÃ¡m, hogy tÃºl kicsi volt a lÃ
Ã©s azÃ©rt nem lehetett Ã¶sszerakni rendesen - egyszerÅ±en nem lehetett normÃ¡lisan Ã¶sszeragasztani! A hajÃ³teknÅ‘ alsÃ³
felÃ©n megvillantja magÃ¡t egy kis lÃ©c mintÃ¡zat is. Mint kÃ©sÅ‘bb Ã©szrevettem az Ã¡gyÃºcsÃ¶vek arÃ¡nytalanul hosszÃºak!
2002.04.15.Sajnos ezen a kÃ©pen sem lehet az aranyozott mintÃ¡kat rendesen kivenni pedig az lett volna a lÃ©nyeg.
TÃ©nyleg - ez mÃ¡r mÅ±vÃ©szet, amilyen festÃ©st megkÃ-vÃ¡nnak a makettek! 2002.04.15.
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