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There are no translations available
A kÃ¶vetkezÅ‘ cikksorozatban a Samek nevÅ± cÃ©g egyik makettjÃ©nek megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©vel szeretnÃ©lek megismertetni tite
kit a mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃºs nÃ©met haditengerÃ©szet Prinz Eugen nevÅ± nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³jÃ¡t Ã¡brÃ¡zolja 1945-Ã¶s Ã¡llapo

Ezt azÃ©rt tartom lÃ©nyegesnek megemlÃ-teni, mert a Samek olyan maketteket ad ki, amelyek egy meghatÃ¡rozott
idÅ‘szakban Ã¡brÃ¡zolnak hajÃ³kat. EzÃ©rt ha ettÅ‘l el akarunk tÃ©rni, akkor az tÃ¶bb-kevesebb Ã¡tÃ©pÃ-tÃ©st igÃ©nyel. Ã‰n
vÃ©gi Ã¡llapotot Ã©pÃ-tettem meg, egyrÃ©szt mert ez igÃ©nyelte a legkevesebb Ã¡tÃ©pÃ-tÃ©st Ã©s mivel a legtÃ¶bben az 19
Ã¡llapotban Ã¡brÃ¡zoltÃ¡k a hajÃ³t, ettÅ‘l is szerettem volna eltÃ©rni.
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Az Ã©pÃ-tÃ©st a tÃ¶rzzsel kezdtem. Itt mindjÃ¡rt szeretnÃ©k is bemutatni egy mÃ³dszert, amely hasznos lehet, ha ecsettel
festÃ¼nk. Ã‰n "karcolÃ¡s"-nak nevezem ezt a mÃ³dszert Ã©s minden maketten alkalmazom, ahol a fedÃ©lzet egybe van Ã¶ntv
a felÃ©pÃ-tmÃ©nnyel.

Â

Mi ez a mÃ³dszer ? Fogjunk egy szikÃ©t Ã©s karcoljunk vÃ©gig egy kis "csatornÃ¡t" a felÃ©pÃ-tmÃ©ny alapjÃ¡nÃ¡l (LÃ¡sd a kÃ
A "csatornÃ¡t" egy vÃ©kony piros csÃ-k jelzi). Lassan csinÃ¡ljuk, mert ha megvÃ¡gjuk a fedÃ©lzetet vagy a felÃ©pÃ-tmÃ©nyt, a
vÃ¡gÃ¡s lÃ¡tszani fog a festÃ©s utÃ¡n is. Ha kÃ©szen vagyunk ismÃ©teljÃ¼k meg a dolgot a hullÃ¡mtÃ¶rÅ‘nÃ©l. Mire jÃ³ ez a
mÃ³dszer ? A fedÃ©lzet Ã©s a felÃ©pÃ-tmÃ©ny szÃ-ne kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘. Ez a kis "csatorna" pedig megakadÃ¡lyozza a kÃ©t sz
keveredÃ©sÃ©t.

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a fedÃ©lzet Ã©s a felÃ©pÃ-tmÃ©ny alapjÃ¡nak festÃ©se volt. Most lÃ¡thatÃ³, hogy milyen hasznos a "c
Most egy olyan rÃ©sz jÃ¶tt, amit nem igazÃ¡n Ã©rtettem. Az elÃ¼lsÅ‘ Ã©s hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny alapja kÃ©t nagymÃ©retÅ±
Az egyik darabbÃ³l ki kellett vÃ¡gnom egy kis darabot, mert tÃºl hosszÃº volt. A vÃ¡gÃ¡st az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si rajzon is jelÃ¶lik,
de nem "magyarÃ¡zzÃ¡k" miÃ©rt kell.

Â

EzutÃ¡n nekilÃ¡ttam a hÃ-d Ã¶sszerakÃ¡sÃ¡nak. Ez hat alkatrÃ©sz Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t jelentette. Az illeszkedÃ©s remek volt. A
egyedÃ¼li mÃ³dosÃ-tÃ¡s az volt, hogy kartonbÃ³l megÃ©pÃ-tettem a repeszvÃ©dÅ‘ pajzsokat a cÃ©lmegjelÃ¶lÅ‘k kÃ¶rÃ¼l.

Â

Az egyedÃ¼li dolog pedig, amit Ã©szrevettem, hogy nem szabad az 1-es szÃ¡mÃº alkatrÃ©szt a 6-hoz ragasztani (vagyis a
lÃ©trÃ¡t az Ã¡rbÃ³choz), mert utÃ¡na nem tudjuk az Ã¡rbÃ³cot a helyÃ©re illeszteni.

Â

Egy Ã¡ltalÃ¡nos tanÃ¡csot adnÃ©k mÃ©g. Mindig ellenÅ‘rizzÃ¼k (kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ szÃ¶gbÅ‘l), hogy az egÃ©sz hÃ-dszekciÃ³ eg

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a kÃ©mÃ©ny megÃ©pÃ-tÃ©se volt. Egy kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get vettem Ã©szre a valÃ³dihoz kÃ©pest. A kÃ©
oldalÃ¡n lÃ©vÅ‘ AA platformok kÃ¶zti gyalogjÃ¡rÃ³ nem repeszvÃ©dÅ‘ pajzzsal, hanem korlÃ¡ttal van bekerÃ-tve. Valamint van e
kisebb gyalogjÃ¡rÃ³ is feljebb. Ezt kartonbÃ³l alakÃ-tottam ki.

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©szben a hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny Ã©s Ã¡rbÃ³c Ã©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l fogok Ã-rni.
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A hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny Ã©s Ã¡rbÃ³c megÃ©pÃ-tÃ©se elÅ‘tt tettem egy kis kitÃ©rÅ‘t.

Â

Mivel a hajÃ³t egy diorÃ¡mÃ¡ba szerettem volna illeszteni, Ã-gy most elkÃ©szÃ-tettem a diorÃ¡ma alapjÃ¡t. Ez nem mÃ¡s, mint
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egy farostlemez darab, amit egy kÃ©pkeretezÅ‘vel bekereteztettem. Azt sajnos elfelejtettem mondani neki, hogy nem kÃ©p
fog a keretbe kerÃ¼lni, ezÃ©rt mÃ©g egy akasztÃ³t is tett rÃ¡!

Â

A lemezt sÃ¶tÃ©tkÃ©kre festettem, majd szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n szabÃ¡lytalan vilÃ¡goskÃ©k csÃ-kokat festettem bele, hogy a mÃ©lys
szimulÃ¡ljam. A "vÃ-z" egy olyan Ã¼vegbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt, amit bizonyÃ¡ra ti is jÃ³l ismertek. Ã•ltalÃ¡ban lakÃ³telepeken Ã©pÃ-tik b
konyha Ã©s szobaajtÃ³kba. Az Ã¼veg egyik fele szemcsÃ©s, a mÃ¡sik fele viszont sima.

Â

Ezt a sima felÃ¼letet jÃ³l felhÃ-gÃ-tott vilÃ¡goskÃ©kkel festettem Ã¡t. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n az Ã¼veget, a sima felÃ©vel lefelÃ©,
szilikonkaucsukkal, a helyÃ©re ragasztottam. EzutÃ¡n a szemcsÃ©s felÃ¼letet hÃ-g vilÃ¡goszÃ¶lddel lefestettem. VÃ©gÃ¼l
lefestettem a hajÃ³ tÃ¶rzsÃ©t Ã©s a helyÃ©re ragasztottam.

Â

Ami mÃ©g nem lÃ¡tszik a kÃ©pen, az a hullÃ¡mok, melyeket kÃ©sÅ‘bb festettem meg. A vÃ©gsÅ‘ lÃ©pÃ©s az volt, hogy a mÃ¡
emlÃ-tett szilikonkaucsukbÃ³l egy kis adagot szÃ©tkentem az Ã¼vegen, a hajÃ³ tÃ¶rzse kÃ¶rÃ¼l. Ez arra volt jÃ³, hogy
valamelyest csÃ¶kkentette az Ã¼vegfelÃ¼let csillogÃ¡sÃ¡t.

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s az volt, hogy a hÃ-dszekciÃ³t a helyÃ©re ragasztottam. Felraktam a maratott alkatrÃ©szeket,
elkÃ©szÃ-tettem a kÃ¶tÃ©lzetet Ã©s csinÃ¡ltam egy kis mÃ³dosÃ-tÃ¡st (lÃ¡sd a kÃ©peken ! ).

Â

A kÃ¶tÃ©lzet hÃºzott szÃ¡lbÃ³l Ã©s horgÃ¡szzsinÃ³rbÃ³l kÃ©szÃ¼lt. A cÃ©lmegjelÃ¶lÅ‘k felsÅ‘ rÃ©sze, pedig szintÃ©n hÃºzott
(igyekeztem egyenlÅ‘ darabokat vÃ¡gni).

Â

A FUMB-4 "SzumÃ¡tra" radarok (melyek a hÃ-d legfelsÅ‘ platformjÃ¡nak oldalain lÃ¡thatÃ³ak), sajÃ¡t Ã©pÃ-tÃ©sÅ±ek. NÃ©gy da
helikopter-biztonsÃ¡gi hÃ¡lÃ³bÃ³l (melyek egy 1/700-as modern hajÃ³khoz kiadott kÃ©szletbÅ‘l szÃ¡rmaznak) Ã©s egy darabka
mÅ±gyantÃ¡bÃ³l (melyek a kit alkatrÃ©szeit tartottÃ¡k Ã¶ssze) kÃ©szÃ¼ltek. MiutÃ¡n minden a helyÃ©n volt lefestettem a mÃ©g
festetlen rÃ©szeket a kÃ¶tÃ©lzettel egyÃ¼tt.

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a kÃ©mÃ©ny volt. Itt nem kellett mÃ¡st tennem, mint kialakÃ-tani a korlÃ¡tokat. Egy nÃ©met ABER nev
rÃ©zmaratott korlÃ¡tjaibÃ³l vÃ¡gtam le a szÃ¼ksÃ©ges mÃ©retÅ± Ã©s alakÃº korlÃ¡tokat, melyek a gyalogjÃ¡rÃ³kat Ã¶veztÃ©k
a kÃ©mÃ©nyt is a helyÃ©re ragasztottam.

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©szben mÃ¡r tÃ©nyleg a hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny Ã©s Ã¡rbÃ³c Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t fogom leÃ-rni.
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VÃ©gre nekiÃ¡llhattam a hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny Ã©s az Ã¡rbÃ³c megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©nek ! Ez igen kÃ¶nnyÅ± feladat volt, mert
mÃ¡st tennem, mint lÃ©pÃ©srÅ‘l-lÃ©pÃ©sre Ã¶sszeraknom az alkatrÃ©szeket. Az illesztÃ©sek meglepÅ‘en jÃ³k voltak. Egyetle
maratott alkatrÃ©szt kellett kicserÃ©lnem, melyet sajnos leejtettem az asztalrÃ³l Ã©s mikor fel akartam venni, megsÃ©rÃ¼lt. Ez
nem volt mÃ¡s, mint a keresÅ‘reflektorok feletti platform.
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Az Ã©pÃ-tÃ©s sorÃ¡n egy-kÃ©t mÃ³dosÃ-tÃ¡st vÃ©geztem.

EbbÅ‘l az egyik az volt, hogy beÃ©pÃ-tettem egy kereszttartÃ³t a reflektorokat tartÃ³ platform alÃ¡ (ez a tartÃ³ jÃ³l lÃ¡thatÃ³ a
hajÃ³rÃ³l kÃ©szÃ¼lt eredeti fÃ©nykÃ©peken is).

A mÃ¡sodik mÃ³dosÃ-tÃ¡s az volt, hogy megvÃ¡ltoztattam a FuMo 25-Ã¶s radar alakjÃ¡t. Ez a radar a reflektorok feletti
platformon van Ã©s a kithez kiadott kiegÃ©szÃ-tÅ‘tÅ‘l eltÃ©rÅ‘en nem nÃ©gyzet, hanem tÃ©glalap alakÃº. Nem tettem mÃ¡st, m
fogtam a kiegÃ©szÃ-tÅ‘t Ã©s fÃ©lbehajtottam. Majd egy darabka hÃºzott szÃ¡lbÃ³l elkÃ©szÃ-tettem a tartÃ³t, Ã©s a helyÃ©re
ragasztottam az egÃ©szet.

A cÃ©lmegjelÃ¶lÅ‘k tetejÃ©t egy Heller kitbÅ‘l megmaradt korlÃ¡t darabjaibÃ³l vÃ¡gtam ki, valamint hÃºzott szÃ¡lbÃ³l elkÃ©szÃ-t
az Ã¡rbÃ³cok keresztrÃºdjait. A vÃ©gsÅ‘ lÃ©pÃ©s a kÃ¶tÃ©lzet elkÃ©szÃ-tÃ©se Ã©s festÃ©se volt, mely 0,1-es rÃ©zdrÃ³tbÃ³l
feketÃ©re festettem.

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a fegyverzet Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sa volt. Ez szintÃ©n egy olyan lÃ©pÃ©s volt, ahol pÃ¡r mÃ³dosÃ-tÃ¡st vÃ©

Â

Az elsÅ‘ az volt, hogy a B Ã©s C lÃ¶vegtornyokrÃ³l lecsiszoltam a lÃ©trÃ¡kat. Ezt azÃ©rt kellett megtenni, mert a gyÃ¡rilag Ã¶ntÃ
lÃ©trÃ¡k nem voltak mÃ¡sok, mint mÅ±gyanta csÃ-kok a tornyok oldalain (valÃ³szÃ-nÅ±leg a gyÃ¡rtÃ¡s sorÃ¡n tÃ¶rtÃ©nhetett
valami). A lÃ¶vegcsÃ¶veket kicserÃ©ltem rÃ©zbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt csÃ¶vekre, mert sokkal jobban nÃ©ztek ki, mint a gyÃ¡riak.

Egy dolgot szeretnÃ©k mÃ©g megemlÃ-teni a fÅ‘ lÃ¶vegekrÅ‘l. Ha szeretnÃ©nk a lÃ¶vegekre az Ãºn. blast bag-et rÃ¡Ã©pÃ-teni
ajÃ¡nlom a Pit Road nevÅ± cÃ©g kÃ©szletÃ©t, ahol ezek szÃ©pen rÃ¡ vannak Ã¶ntve a lÃ¶vegtornyokra. Ha ezek nÃ©lkÃ¼l ak
megÃ©pÃ-teni, akkor hasznÃ¡ljuk a kithez adott tornyokat, melyeken nincsenek.

Â

A mÃ¡sodlagos (10,5 cm-es) fegyverzet megÃ©pÃ-tÃ©se volt a legkÃ¶nnyebb. Csak beragasztottam a csÃ¶veket a helyÃ¼kre
Ã©s utÃ¡na a lÃ¶vegtornyokkal egyÃ¼tt a helyÃ¼kre kerÃ¼ltek. Sajnos a lÃ©gvÃ©delmi fegyverzet mÃ¡r nagyobb problÃ©ma v

Az elsÅ‘ a minÅ‘sÃ©g volt. Ez igen gyengÃ©nek bizonyult. A mÃ¡sodik pedig az, volt, hogy kÃ©t tÃ-pus hiÃ¡nyzott. Az egyik a 20
millimÃ©teres iker, a m&;aacute;sik pedig a 20 millimÃ©teres nÃ©gycsÃ¶vÅ± lÃ©gvÃ©delmi Ã¡gyÃº volt. A Samek csak 40
millimÃ©teres Ã¡gyÃºkat adott a kithez.

A hiÃ¡ny pÃ³tlÃ¡sÃ¡ra egy angol cÃ©g - a White Ensign Models - kiegÃ©szÃ-tÅ‘jÃ©t hasznÃ¡ltam fel. AzÂ egyedÃ¼li problÃ©ma
volt, hogy a nÃ©gycsÃ¶vÅ± gÃ©pÃ¡gyÃºnak egyszerÅ±en nem hagytak elÃ©g helyet, Ã-gy a lÃ¶vegpajzsokat nem tudtam
megfelelÅ‘ nyitott helyzetben felragasztani.

Az ikercsÃ¶vÅ± gÃ©pÃ¡gyÃº mÃ¡r kevÃ©sbÃ© volt problÃ©mÃ¡s. A kithez adott kiegÃ©szÃ-tÅ‘ elemeibÅ‘l megÃ©pÃ-tettem Ã©
elÅ‘fedÃ©lzetre ragasztottam Å‘ket.

Â

Itt egyÃºttal szeretnÃ©m is megadni a lÃ©gvÃ©delmi lÃ¶vegek szÃ¡mÃ¡t Ã©s tÃ-pusÃ¡t, melyek 1944 vÃ©gÃ©n a Prinz Eugen
fedÃ©lzetÃ©n voltak (legalÃ¡bbis a felhasznÃ¡lt hÃ¡ttÃ©ranyag szerint): 2 db 20 mm-es ikercsÃ¶vÅ± gÃ©pÃ¡gyÃº, az Ãºn.
Doppellafette, az elÅ‘fedÃ©lzeten, az A torony elÅ‘tt 6 db 20 mm-es nÃ©gycsÃ¶vÅ± gÃ©pÃ¡gyÃº, az Ãºn. Flakvierling, ezekbÅ‘l
hÃ-d kÃ©t oldalÃ¡n, 2 a kÃ©mÃ©ny kÃ©t oldalÃ¡n, 2 pedig a hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny kÃ©t oldalÃ¡n volt. 9 db 40 mm-es Bofors
egycsÃ¶vÅ± gÃ©pÃ¡gyÃº, ezekbÅ‘l 1 a B torony tetejÃ©n, 2 a torony kÃ©t oldalÃ¡n a fedÃ©lzeten, 1 a parancsnoki hÃ-d feletti
platformon, 2 a hÃ¡tsÃ³ felÃ©pÃ-tmÃ©ny kÃ©t oldalÃ¡n, 1 a C torony tetejÃ©n, 2 pedig a torony kÃ©t oldalÃ¡n a fedÃ©lzeten vo
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Â

MÃ©g egy dolgot emlÃ-tenÃ©k meg. MielÅ‘tt a kÃ©t fÅ‘ lÃ¶vegtoronyra rÃ¡ragasztanÃ¡nk a 40 mm-es gÃ©pÃ¡gyÃº talapzatÃ¡t,
repeszvÃ©dÅ‘ pajzsot vÃ¡gjuk le Ã©s helyettesÃ-tsÃ¼k korlÃ¡ttal. AzÃ©rt, mert az igazi hajÃ³n is olyan volt. Az utolsÃ³ lÃ©pÃ©s
torpedÃ³vetÅ‘ csÃ¶vek beragasztÃ¡sa volt. Ezzel az Ã©pÃ-tÃ©s tulajdonkÃ©pp be is fejezÅ‘dÃ¶tt.

Nem maradt mÃ¡s hÃ¡tra, mint felragasztani a korlÃ¡tot, horgonylÃ¡ncokat Ã©s a mÃ©g szÃ¼ksÃ©ges kiegÃ©szÃ-tÅ‘ket, valam
kialakÃ-tani a diorÃ¡mÃ¡t a hajÃ³ kÃ¶rÃ¼l.

Â

ErrÅ‘l fogok Ã-rni a 4. rÃ©szben.
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Az utolsÃ³ lÃ©pÃ©s tehÃ¡t az volt, hogy a helyÃ©re ragasztottam a korlÃ¡tokat Ã©s a mÃ©g hÃ¡tralÃ©vÅ‘ egyÃ©b dolgokat, val
kialakÃ-tottam a diorÃ¡mÃ¡t a hajÃ³ kÃ¶rÃ¼l.

Â

A munkÃ¡t az orrnÃ¡l kezdtem.

ElÅ‘szÃ¶r a horogkeresztet festettem fel. KÃ¶rzÅ‘vel megrajzoltam a hÃ¡tteret, majd fehÃ©rre festettem. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n pedig
ceruzÃ¡val megrajzoltam magÃ¡t a keresztet Ã©s feketÃ©re festettem. Ez a jelzÃ©s egyÃ©bkÃ©nt a lÃ©gi azonosÃ-tÃ¡sra szolg
1943 vÃ©gÃ©ig, '44 elejÃ©ig piros hÃ¡ttÃ©rre festettÃ©k a fehÃ©r kÃ¶rt, a fekete kereszttel. Mikor azonban a hÃ¡borÃº vÃ©ge
nÃ©metek elvesztettÃ©k a lÃ©gi fÃ¶lÃ©nyt, a piros hÃ¡ttÃ©r alkalmazÃ¡sa abbamaradt, lÃ©vÃ©n tÃºl feltÅ±nÅ‘ volt. MiutÃ¡n ez
elkÃ©szÃ¼ltem felragasztottam a horgonylÃ¡ncokat Ã©s a csÃ¶rlÅ‘ket, aztÃ¡n hÃºzott szÃ¡lbÃ³l Ã©s drÃ³tbÃ³l elkÃ©szÃ-tettem
orrban lÃ©vÅ‘ zÃ¡szlÃ³rudat. ZÃ¡rÃ¡skÃ©nt felragasztottam a korlÃ¡tokat, a fedÃ©lzet szÃ©lÃ©t hasznÃ¡lva irÃ¡nymutatÃ³kÃ©nt

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a makett "lehorgonyzÃ¡sa" volt. Ezt viszonylag egyszerÅ±en oldottam meg. DrÃ³tbÃ³l csinÃ¡ltam kÃ©t
kÃ¡belt, amelyek Ã¶sszekÃ¶tÃ¶ttÃ©k a hajÃ³t a bÃ³jÃ¡val.

EzutÃ¡n helyÃ©re ragasztottam a navigÃ¡ciÃ³s hidakat is. Ezek a hÃ-d kÃ©t oldalÃ¡n voltak talÃ¡lhatÃ³k Ã©s az oldaluk vÃ¡szon
volt letakarva. Ez sajnos nem nagyon lÃ¡tszott a maketten, Ã-gy levÃ¡gtam ezeknek a hidaknak az oldalait Ã©s korlÃ¡ttal
helyettesÃ-tettem Å‘ket.

Â

Az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡s utolsÃ³ lÃ©pÃ©sei ezek voltak:
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- A katapult Ã©s a csÃ³nakdaruk felragasztÃ¡sa. Itt egy tanÃ¡csot adnÃ©k csak. A mentÅ‘csÃ³nakokat mÃ©g a daru
beragasztÃ¡sa elÅ‘tt tegyÃ¼k a helyÃ¼kre, mert kÃ¼lÃ¶nben elÃ©g nehÃ©z lesz a csÃ³nakok beragasztÃ¡sa.
- A korlÃ¡tok felragasztÃ¡sa. Itt hasznÃ¡ljuk a fedÃ©lzet szÃ©lÃ©t, mint irÃ¡nymutatÃ³t.

- A kikÃ¶tÅ‘fÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©se. Ezt hÃºzott szÃ¡lbÃ³l Ã©s drÃ³tbÃ³l csinÃ¡ltam meg Ã©s az elÅ‘fedÃ©lzet kÃ©t oldalÃ¡ra raga
kb. egyvonalban az elsÅ‘ lÃ¶veg csÃ¶veivel. A hozzÃ¡ tartozÃ³ lÃ©trÃ¡k a kithez mellÃ©kelt maratott alkatrÃ©szekbÅ‘l kÃ©szÃ¼

- A feljÃ¡rÃ³k elkÃ©szÃ-tÃ©se. Ezt egy maratott kÃ©szletbÅ‘l kÃ©szÃ-tettem, amit egy modern angol hajÃ³hoz, az HMS Sheffie
hez, adtak kiÂ :)Â
- A mentÅ‘csÃ³nakok festÃ©se Ã©s helyreragasztÃ¡sa.Â
- A fedÃ©lzet Ã©s felÃ©pÃ-tmÃ©ny koszolÃ¡sa, koptatÃ¡sa Ã©s a rozsdafoltok kialakÃ-tÃ¡sa.

Ezzel a hajÃ³ "szolgÃ¡latra kÃ©sz" lett.

Â

KonklÃºziÃ³:

Â

KitÅ±nÅ‘ makett ! Ãšgy tapasztaltam, hogy kÃ¶nnyebb volt Ã¶sszeÃ¡llÃ-tani, mint egy mÅ±anyag makettet.

BÃ¡tran ajÃ¡nlom tehÃ¡t mindenkinek, aki szeretne egy mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃºs nagy felszÃ-ni egysÃ©get megÃ©pÃ-teni.

Â

ReferenciÃ¡k:

- www.prinzeugen.com
- Warship Pictorial #21-es fÃ¼zet, DKM Prinz Eugen
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