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There are no translations availableKi ne emlÃ©kezne Ã©letÃ©ben az elsÅ‘re?! A papÃ-rhajÃ³k Ã©s tutajok utÃ¡n, Marjai Imre
kÃ¶nyvÃ©t kÃ©zbe vÃ©ve, nekilÃ¡ttam az elsÅ‘ â€žigaziâ€• hajÃ³ makettnek. Ez volt a Golden Hind, amely dÃ-szes oldalÃ¡val,
lobogÃ³ival, elragadta gyermek szÃ-vemet.

A hajÃ³ tÃ¶rtÃ©nete A hajÃ³ Ã©s a tÃ¶rtÃ©nelmi korszak a kedvenceim kÃ¶zÃ© tartozik, Ã©s rengeteget lehetne rÃ³la Ã-rni. TÃ
kÃ¶zÃ¶tt ezzel a hajÃ³val kerÃ¼lte meg Francis Drake mÃ¡sodikkÃ©nt a fÃ¶ldet. Akit Ã©rdekel rÃ©szletesebben ennek a korna
a tÃ¶rtÃ©nelmi esemÃ©nyei, annak ajÃ¡nlom David Howarth: Az Armada pusztulÃ¡sa cÃ-mÅ± kÃ¶nyvet, vagy FÃ¶ldi PÃ¡l: Harc
tengereken mÅ±vÃ©t. Az elsÅ‘ kÃ¶nyv rÃ©szletesebb, csak sajnos 1984-es kiadÃ¡sÃº, Ã-gy elÃ©g nehÃ©z megszerezni. A FÃ¶
PÃ¡l kÃ¶nyve idei kiadÃ¡s, de elÃ©g sok minden visszakÃ¶szÃ¶n a Howarth fÃ©le kÃ¶nyvbÅ‘l.

A galeon Teher- Ã©s hadihajÃ³ a 16. Ã©s 17. szÃ¡zadban. KitÅ±nÅ‘ navigÃ¡ciÃ³s kÃ©pessÃ©gekkel rendelkezett. A portugÃ¡l
karakkbÃ³l, illetve a genovai kokÃ¡bÃ³l keletkezett. A hajÃ³ orrÃ¡t faragott szoboralakkal, gallionnal dÃ-szÃ-tettÃ©k. NÃ©gy,
kÃ©sÅ‘bb hÃ¡rom Ã¡rboccal Ã©pÃ-tettÃ©k. Az Ã¡rbocokon keresztvitorlÃ¡kat hordozott, az utolsÃ³ Ã¡rbocÃ¡n pedig latinvitorlÃ¡t.
orrÃ¡rbocra kis keresztvitorla, vagy hÃ¡romszÃ¶gletÅ± orrvitorla kerÃ¼lt. A galeon volt az elsÅ‘ hajÃ³tÃ-pus, amelyen
szÃ¼letÃ©sÃ©tÅ‘l fogva megtalÃ¡lhatÃ³ volt a kasvitorla.

A makett
- MÃ©retarÃ¡ny : 1:240
- 330mm hosszÃº
- 290 mm magas
- Anyaga : fa, papÃ-r, vÃ¡szon
- GyÃ¡rtÃ³ : I made itA makett nem lett befejezve, Ã©s most mÃ¡r nem is akarom gyerekkori mÅ±vemet mÃ³dosÃ-tani.

Tapasztalataim: ElÅ‘szÃ¶r is azt tudni kell, hogy ezt a hajÃ³t gyerekfejjel kÃ©szÃ-tettem. Sem megfelelÅ‘ szerszÃ¡maim, sem
megfelelÅ‘ anyagaim nem voltak, Ã-gy a hÃ¡z kÃ¶rÃ¼l talÃ¡lhatÃ³ dolgokbÃ³l fabrikÃ¡ltam. Marjai Imre: KÃ©szÃ-tsÃ¼nk
hajÃ³modellt! cÃ-mÅ± kÃ¶nyve alapjÃ¡n ugrottam neki. (ManapsÃ¡g miÃ©rt nem adnak ki ilyen kÃ¶nyveket?) Egy tervrajz is
mellÃ©kelve volt a hajÃ³testrÅ‘l, a kÃ¶nyvben pedig a fedÃ©lzeti tÃ¡rgyak rÃ©szletes rajza is megtalÃ¡lhatÃ³ volt. Az
Ã¡rbocozatrÃ³l, kÃ¶tÃ©lzetrÅ‘l, vitorlÃ¡zatrÃ³l annÃ¡l szegÃ©nyesebb Ã¡brÃ¡k voltak. Ã–sszesen kÃ©t kis Ã¡kom-bÃ¡kom rajzocs
mÃ©reteket pedig a fiatal alkotÃ³ra bÃ-ztÃ¡k. Meg is akasztott a kÃ¶tÃ©lzet, halasztgattam, hogy majd gyÅ±jtÃ¶k adatokat Ã©s
majd...HÃ¡t azÃ³ta eltelt pÃ¡r Ã©vecske, (Ãºgy tizenÃ¶t kb.) Ã©s az hiszem Ã-gy maradt. Egyetlen rÃ©sze van, amit ma sem
csinÃ¡lnÃ¡k mÃ¡skÃ©ppen, a csarnakokat (oldalkÃ¶tÃ©lzetet). A kÃ¶nyvben Ã¡brÃ¡zoltak egy sablont amelynek a segÃ-tsÃ©gÃ
egyszerÅ± volt elkÃ©szÃ-teni. Az oldalt lÃ¡thatÃ³ sablont papÃ-rbÃ³l kell kivÃ¡gni. Az oldalkÃ¶teleket kell rÃ¶gzÃ-teni a sablonon
elÅ‘szÃ¶r, nem Ã¡rt alÃ¡ gyufaszÃ¡lat betenni alÃ¡, mert kÃ¼lÃ¶nben Ã¶sszeragad a cÃ©rna Ã©s a papÃ-r. UtÃ¡na a hÃ¡gÃ³szÃ
kell kÃ¶rkÃ¶rÃ¶sen feltekerni, Ã©s egy-egy csepp ragasztÃ³val, az oldalkÃ¶tÃ©lhez rÃ¶gzÃ-teni. Ezt kÃ¶vetÅ‘en mÃ¡r csak ki ke
vÃ¡gni a kÃ©sz csarnakot. A sablon ne legyen tÃºl szÃ©les, mert akkor sok cÃ©rnÃ¡t kell elpazarolni, Ã©s figyelni kell, hogy elÃ
legyen vÃ-zszintes a hÃ¡gÃ³szÃ¡l.

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 22 January, 2021, 10:52

