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There are no translations availableEz a harmadik hajÃ³ amit Ã©pÃ-tek. MostanÃ¡ban igen lassan haladok mert az oldalt is
kell csinÃ¡lnom, hogy "jÃ³" legyen.

Ezen az oldalon majd kÃ©peket fogsz lÃ¡tni a kÃ©szÃ¼lÅ‘ hajÃ³rÃ³l amint elkÃ©szÃ¼lnek a fÃ©nykÃ©pek! Itt olvashatsz majd
hajÃ³rÃ³l informÃ¡ciÃ³t Ã©s egy kis tÃ¶rtÃ©netet is. A makettet Kedves FelesÃ©gemtÅ‘l kaptam szÃ¼linapomra Ã©s bÃ-zom be
hogy akkorra el is kÃ©szÃ¼l! Sajnos a szÃ¼linapom mÃ¡r elmÃºlt, Ãºgyhogy mÃ¡r csak a kÃ¶vetkezÅ‘ szÃ¼linapomra lesz
kÃ©sz! A hajÃ³ tÃ¶rtÃ©nete fordÃ-tÃ¡s alatt!
Makett adatok:Â

1:100 mÃ©retarÃ¡ny
77,00 cm hosszÃº
77,50 cm magas
2300 db-bÃ³l Ã¡ll
Anyaga : mÅ±anyag
GyÃ¡rtÃ³ : Heller
Ã•llapot:

hajÃ³teknÅ‘k Ã¶sszergasztva Ã©s a vÃ-zvonal alatti rÃ©sz lefestve
a 104 Ã¡gyÃº Ã¶sszerakva Ã©s lefestve - minden Ã¡gyÃº 7 darabbÃ³l Ã¡ll
elsÅ‘ fedÃ©lzet behelyezve, lefestve Ã©s az Ã¡gyÃºk berakva
mÃ¡sodik fedÃ©lzet behelyezve Ã©s lefestve, fedÃ©lzeti elemek felrakva
harmadik fedÃ©lzet behelyezve Ã©s lefestve, fedÃ©lzeti elemek felrakva
harmadik fedÃ©lzet feletti oldalrÃ©sz felrakva
a hajÃ³ hÃ¡tulja felrakva Ã©s lefestve
oldalelemek felrakva
elsÅ‘ Ã©s hÃ¡tsÃ³ negyedfedÃ©lzet a helyÃ©n Ã©s lefestve
http://hajomakett.hu
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harmadik fedÃ©lzet berendezÃ©se rÃ©szben kÃ©sz
tat dÃ-szÃ-tÃ©s kÃ©sz
oldalsÃ³ dÃ-szÃ-tÃ©s tart jelenleg

Ez lett a legjobb kÃ©p amit csinÃ¡lni tudtam egy automata gÃ©ppel. A kÃ©k oldalfalak belsejÃ©t mÃ¡r lefestettem pirosra Ã©s m
az oldalfalra kerÃ¼lnek fel a kiegÃ©szÃ-tÅ‘ elemek.
2002.04.15.

A kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©p ami a jelenlegi Ã¡llapotot mutatja. Ez mÃ¡r valamivel jobb minÅ‘sÃ©gÅ± mint az elÅ‘zÅ‘!
2002.04.15.

Ez a kÃ©p is a jelenlegi Ã¡llapot csak ez Ã©ppensÃ©ggel 5 hÃ³nappal az elÅ‘zÅ‘ utÃ¡n kÃ©szÃ¼lt! EgÃ©szen jÃ³l haladok!
2002.09.16.

Jelenleg a tat Ã©s az oldalfal dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©n dolgozom. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ oldal mÃ¡r elkÃ©szÃ¼lt de mÃ©g aprÃ³bb simÃ-t
rÃ¡fÃ©rnek.Ãšjjabb kÃ©t kÃ©p a hajÃ³ jelenlegi Ã¡llapotÃ¡rÃ³l. Az eggyik a bal oldalt mutatja a mÃ¡r elkÃ©szÃ¼lt dÃ-szÃ-tÃ©sse
mÃ¡sik a teljesen elkÃ©szÃ¼lt jobb oldalt.
2003.06.22.
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