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There are no translations available
MiÃ³ta rÃ¡talÃ¡ltam erre a honlapra, Ã©rlelÅ‘dÃ¶tt bennem a gondolat, hogy tÃ¶bb mÅ±anyaghajÃ³ utÃ¡n belekezdjek egy
fahajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©be, de mindig halogattam, nem igazÃ¡n tudtam, hogy is vÃ¡gjak bele.

AzutÃ¡n felgyorsultak az esemÃ©nyek: ki tudtam alakÃ-tani otthon egy kis mÅ±helyecskÃ©t, valamint SiÃ³fokon
(HajÃ³makettezÅ‘ TalÃ¡lkozÃ³) nagyon sokat lÃ¡ttam, tanultam, Ã©s lendÃ¼letemben Ãºgy gondoltam, nem lehetetlen
megÃ©pÃ-teni fÃ¡bÃ³l egy hajÃ³t. Egy kÃ©szlet vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡t eleve elvetettem, mivel nagyon drÃ¡gÃ¡nak talÃ¡ltam Ã©s a mÅ±
felszerszÃ¡mozÃ¡sÃ¡val egyÃ¼tt tÃºl sokba kerÃ¼lt volna, ezÃ©rt egyÃ©rtelmÅ± volt, hogy teljesen sajÃ¡t kÃ©szÃ-tÃ©sÅ± lesz
makett.

Hosszas bÃ¶ngÃ©szÃ©s, tÃ¶prengÃ©s utÃ¡n a Golden Hind elkÃ©szÃ-tÃ©se mellett dÃ¶ntÃ¶ttem tÃ¶bb ok miatt:

- SzÃ©p hajÃ³, de nem tÃºl nagy Ã©s bonyolult (csak 12 Ã¡gyÃº van rajta)
- ElÃ©g rÃ©szletes rajzot talÃ¡ltam (Mamoli)
- Gyerekkorom egyik kedvenc tÃ©mÃ¡ja volt a "KirÃ¡lynÅ‘ kalÃ³za"
- Nincsenek rÃ³la konkrÃ©t adatok, ezÃ©rt egy bizonyos szabadsÃ¡got kaptam a kidolgozÃ¡sÃ¡ra (szÃ©tnÃ©ztem: minden
elkÃ©szÃ-tett makett kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik, ki tudja milyen volt az eredeti?!)

TehÃ¡t a Mamoli (1:53) rajza alapjÃ¡n kezdtem el. FurcsÃ¡nak talÃ¡ltam ezt a mÃ©retarÃ¡nyt, de kezdÅ‘kÃ©nt nem akartam
belebonyolÃ³dni az Ã¡talakÃ-tÃ¡sba, ezek a rajzok mÃ¡r bevÃ¡ltak!?!

Â

Minden szÃ©pen haladt, kivÃ¡gtam a gerincet, a bordÃ¡kat (4-es rÃ©tegelt lemezbÅ‘l), csak a kÃ¶lcsÃ¶nkÃ©rt asztali
dekopÃ-rfÅ±rÃ©sz ment tÃ¶nkre (vÃ©gÃ¼l is ez vÃ¡rhatÃ³ Ã©s tÃ¶rvÃ©nyszerÅ±, ha kÃ¶lcsÃ¶nkÃ©rÃ¼nk valamit!) Ã©s az alk
Ã¶sszerakÃ¡sakor kiderÃ¼lt, hogy a 10-es borda sem magassÃ¡gra, sem szÃ©lessÃ©gre, formÃ¡ra nem illik bele a
kÃ¶rnyezetÃ©be. Ãšjat vÃ¡gtam helyette Ã©s igyekeztem kiszobrÃ¡szkodni a formÃ¡t. MÃ¡sodjÃ¡ra talÃ¡n sikerÃ¼lt, majd a
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palÃ¡nkozÃ¡snÃ¡l kiderÃ¼l.

Â

Ã–sszeragasztÃ¡s elÅ‘tt kiszabtam a fedÃ©lzeteket, mivel ezek is pozÃ-cionÃ¡ljÃ¡k a bordÃ¡kat. Itt is volt egy kis problÃ©ma: a
kivÃ¡gÃ¡sok nem az eredeti rajzban megadott helyre kerÃ¼ltek (a fotÃ³n jÃ³l lÃ¡tszik!). Gondoltam, hogy a nyomtatÃ¡snÃ¡l
vÃ¡ltozott a mÃ©retarÃ¡ny, de a hossz Ã©s a szÃ©lessÃ©g jÃ³ volt. A fedÃ©lzetekhez magam kÃ©szÃ-tettem rÃ©tegelt lemezt,
sehol nem kaptam 1,5 vastagsÃ¡gÃºt: kÃ©t 0,7-es furnÃ©rt szÃ¡lirÃ¡nnyal keresztben Ã¶sszeragasztottam. Tudom, nem
szabvÃ¡nyos, mivel mindig pÃ¡ratlan szÃ¡mÃº lapnak kell lenni, de szerencsÃ©re nem hÃºzÃ³dott el, tÃ¶kÃ©letesen lehetett vele
dolgozni.

Â

Itt csak nyersen feldobÃ¡ltam a fedÃ©lzeteket, hogy lÃ¡tszÃ³djon mÃ¡r valami!

Â

Felavattam a kÃ¶rfÅ±rÃ©szemet: feldaraboltam a "pallÃ³kat". A felsÅ‘bb fedÃ©lzetek alatti terÃ¼leteken le kell rakni deszkÃ¡kat
mivel azok felragasztÃ¡sa utÃ¡n kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyes "bebÃºjni". KÃ¶zÃ©pen vÃ©gigvezettem, hogy a padlÃ³zat folyamatos legyen

Â

A hajÃ³ orr Ã©s far rÃ©szÃ©nÃ©l tÃ¶mÃ¶r betÃ©teket kellett felragasztani. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen az orrnÃ¡l szenvedtem meg: alig mÃ
alig megfoghatÃ³ alakja van, vÃ©gÃ¼l kÃ©zbÅ‘l kinagyoltam, majd felragasztva adtam meg a vÃ©gsÅ‘ formÃ¡jÃ¡t.
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Â

Ã•gy Ã¡ll palÃ¡nkozÃ¡s elÅ‘tt.

Â

Ledaraboltam a palÃ¡nkokat, ez persze csak a tÃ¶redÃ©ke az egÃ©sznek. MÃ©g csinÃ¡lnom kell csavaros szorÃ-tÃ³kat Ã©s me
kell ennem egy vagdalthÃºs konzervet.

Â

ElkÃ©szÃ-tettem a szorÃ-tÃ³kat a palÃ¡nkozÃ¡shoz, nem igazÃ¡n lÃ¡tszik a kÃ©pen, hogy a szegeken M1,2-es menet van. O1-e
furatba kÃ©zzel be lehet csavarni Ã©s meglepÅ‘en erÅ‘sen tartja a palÃ¡nkot.

Â

Mivel az oldalpalÃ¡nkozÃ¡stÃ³l tartottam legjobban, alig vÃ¡rtam, hogy elkezdjem, de ismÃ©t el kellett halasztanom, mivel
rÃ¡jÃ¶ttem, elÅ‘szÃ¶r a hajÃ³ hÃ¡tsÃ³ felÃ¼letÃ©t Ã©s a gerincet kell burkolni, mivel ezekre rÃ¡takarnak a palÃ¡nkok.
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Â

Elkezdtem vÃ©gre a palÃ¡nkozÃ¡st Ã©s mondhatom kÃ¶nnyebben ment, mint gondoltam. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ak a szorÃ-tÃ³k
munka kÃ¶zben. A palÃ¡nkokat vegyes mÃ³dszerrel hajlÃ-tottam, az orrnÃ¡l a konzervdobozos, gÃ¡zÃ©gÅ‘s technikÃ¡val, vagyis
melegÃ-tÃ©ssel formÃ¡ltam, ezutÃ¡n 10 percig Ã¡ztattam vÃ-zben, Ã-gy kÃ¶nnyebben lehetett a bordÃ¡khoz Ã©s az elÅ‘zÅ‘
palÃ¡nkokhoz igazÃ-tani.

Â

Ebben az Ã¡llapotban van jelenleg, vÃ©gre lÃ¡tom, hogy kezd gÃ¶mbÃ¶lyÃ¶dni a hajÃ³test

Â

Igyekszem precÃ-zen felrakni a palÃ¡nkokat, mivel nem szeretnÃ©k mÃ©g egy rÃ©teget rÃ¡tenni, talÃ¡n sikerÃ¼l is, mivel
hamarosan elÃ©rem a vÃ-zvonalat, amely alatt festve lesz, Ã-gy ott mÃ¡r jobban lehet javÃ-tani, gittelni.

Â

Mivel a mÅ±helyem fÅ±tÃ©se csak fÃ©lig megoldott, mÃ-nuszos idÅ‘ estÃ©n nem Ã©rdemes bemelegÃ-teni, ezÃ©rt olyan
alkatrÃ©szeket vettem elÅ‘re, melyeket a lakÃ¡sban is lehet csinÃ¡lni.Nekikezdtem az Ã¡gyÃºkhoz, a kocsi oldalÃ¡nak profiljÃ¡ra
martam egy lÃ©cet Ã©s ezt szeletelve kaptam meg az oldallapokat.

Â
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A kerekeket szintÃ©n szeletelÅ‘s mÃ³dszerrel kÃ©szÃ-tettem kis esztergÃ¡lt csÃ¶vekbÅ‘l, a tengelyekhez kÃ¶rtefÃ¡bÃ³l
fÅ±rÃ©szeltem lÃ©ceket, majd csiszolva kerekÃ-tettem le a vÃ©geket. LÃ¡thatÃ³ak a feldarabolt oldallapok is.

Â

Az Ã¡gyÃºcsÃ¶veket egy esztergÃ¡lyos kollÃ©gÃ¡m "gÃ¶mbÃ¶lyÃ-tette", mivel 8+4 Ã¡gyÃºrÃ³l van szÃ³, nem akartam ennyiÃ©rt
Ã¶ntÃ¶getni. SzÃ©pen megcsinÃ¡lta, de mielÅ‘tt valaki bejelentkezne, elÃ¡rulom, hogy a vÃ©gÃ©re elÃ©g nyÅ±gÃ¶s volt.

Â

Ã•me a prototÃ-pus, egy 24 lb-s Ã¡gyÃº.

Â

Mivel hideg van, elkÃ©szÃ¼lt a tÃ¶bbi kocsi is, mÃ¡r csak az Ã¡gyÃºcsÃ¶veket lefogatÃ³ vasalÃ¡sokat kell megcsinÃ¡lnom.

Â
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Elkezdtem az ajtÃ³kat Ã©s ablakokat, itt szerelmesedtem bele a kÃ¶rtefÃ¡ba! FÅ±rÃ©szelni is jÃ³l lehet (0,5x1 mm-es lÃ©ceket
vÃ¡gtam mÃ¡r), de ezeket az Ã-veket szinte pillanatok alatt csiszoltam ki: nem tÃ¶rt, nem hasadt. VÃ©gre a SzuperinfÃ³ is jÃ³
valamire: A kereteket Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡snÃ¡l az ÃºjsÃ¡gra is leragasztottam, Ã-gy lett egy kis alapja, az ajtÃ³lap lÃ©ceit is
Ã¶sszetartja, azÃ©rt SzuperinfÃ³, mert ez elÃ©g vÃ©kony papÃ-r.

Â

Az ablakok vÃ©gÃ¼l tÃ¶bb rÃ©tegbÅ‘l Ã¡llnak: alapja az ÃºjsÃ¡g, ezutÃ¡n ismÃ©t egy vÃ©kony papÃ-rlap kÃ¶vetkezik sÃ¡rgÃ¡ra
(mondjuk, hogy Sir Francis Drake tÃ©rkÃ©pet tanulmÃ¡nyoz gyertyafÃ©nynÃ©l!), majd egy Ã¡tlÃ¡tszÃ³ mÅ±anyag lap (Ã¼veget
imitÃ¡lva), a rÃ¡csozat pedig mÅ±anyag szunyoghÃ¡lÃ³, egy kicsit rombuszosra hÃºzva metÃ¡l szÃ¼rkÃ©vel lefestve.

Â

Az ajtÃ³k Ã©s Ã¡gyÃºk vasalatÃ¡t, egy borosÃ¼veg zÃ¡rÃ³fÃ³liÃ¡jÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettem, mely 0,15mm vastag alumÃ-nium, ezt
nagyon kÃ¶nnyÅ± volt darabolni, hajlÃ-tgatni, pÃ©ldÃ¡ul a sarokvas 0,5-Ã¶s rÃ©zdrÃ³tra van tekerve, Ã-gy ha kÃ¼lÃ¶n csinÃ¡lta
volna meg az ajtÃ³lapot, akÃ¡r nyÃ-lna is. A szegecseket (vagy csavarokat?) egy legÃ¶mbÃ¶lyÃ-tett hegyÅ± biztosÃ-tÃ³tÅ±vel
domborÃ-tottam az alumÃ-niumba hÃ¡tulrÃ³l, majd elÃ¶lrÅ‘l egy kicsit kiegyengettem, festettem, felragasztottam a helyÃ©re. Itt
emlÃ-tem meg, hogy ez a fotÃ³zÃ¡s nem megy tÃºl jÃ³l, elÅ‘szeretettel kÃ©szÃ-tek homÃ¡lyos kÃ©peket, itt meg kÃ©k a matt fek
vasalÃ¡s!

Â

A nyÃ-lÃ¡szÃ¡rÃ³k kÃ©szen.

Â
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Sok fenÃ©kszivattyÃºt lÃ¡ttam mostanÃ¡ban a lapon, Ã-gy nem maradhattam le. ErrÅ‘l csak annyit, hogy termÃ©szetesen
kÃ¶rtefÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt, rusztikus tÃ¶lgy pÃ¡colÃ¡ssal.

Â

Egy kis egyveleg a mÃ©retek Ã©rzÃ©keltetÃ©sÃ©re.

Â

TovÃ¡bbra is a lakÃ¡sban vÃ©gezhetÅ‘ munkÃ¡latokat folytattam, elkezdtem a dÃ-szÃ-tÅ‘elemek faragÃ¡sÃ¡t. KÃ¶rtefÃ¡t
hasznÃ¡ltam, indigÃ³val felmÃ¡soltam a mintÃ¡t egy vÃ©kony lÃ©cre, kÃ¶rbevÃ¡gtam, majd felragasztottam egy falapra
Technocol Rapiddal, mivel ilyen kicsi darabokat nehÃ©z lett volna kÃ©zben megmunkÃ¡lni. Olyan ragasztÃ³t kellett
vÃ¡lasztanom, ami a faragÃ¡s kÃ¶zben elÃ©g merev, de a munka utÃ¡n sÃ©rÃ¼lÃ©smentesen le tudom vÃ¡lasztani az
"alkotÃ¡som". AzÃ©rt a Technocolt vÃ¡lasztottam, mert emlÃ©keztem, hogy a vÃ-zben elengedi a felÃ¼leteket, az elsÅ‘ esetben
azonban rÃ¡jÃ¶ttem, hogy valÃ³ban kÃ¶nnyedÃ©n le tudtam szedni a segÃ©dlaprÃ³l a faragvÃ¡nyom, de a vizet felszÃ-vta Ã©s
eldeformÃ¡lÃ³dott (megdobta magÃ¡t). Szoknom kell mÃ©g a fÃ¡t! Ezek utÃ¡n nem Ã¡ztattam, szikÃ©vel vÃ¡gtam le, kÃ¶nnyedÃ
mivel ez a ragasztÃ³ nem lesz tÃºl kemÃ©ny, inkÃ¡bb gumiszerÅ± marad.

Â

IgazÃ¡bÃ³l nem is faragtam, mivel csak nÃ©hÃ¡ny esetben hasznÃ¡ltam vÃ©sÅ‘t, hanem pici marÃ³kat hasznÃ¡lva egy Proxxon
fÃºrÃ³-, marÃ³gÃ©ppel alakÃ-tottam a formÃ¡kat.
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Â

Itt vannak az aprÃ³sÃ¡gok nyersen, nÃ©hol egy kicsit egyszerÅ±sÃ-tve: pl. Anjou liliom.

Â

Ez itt a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz Ã¶sszerakva. A cÃ-merrel megkÃ¼zdÃ¶ttem, az Ã¡llatÃ¡brÃ¡zolÃ¡son mÃ©g van javÃ-tani valÃ³
(napocskafejÅ± oroszlÃ¡n, kenguruszerÅ± sÃ¡rkÃ¡ny!!!!!)

Â

A festÃ©ssel talÃ¡n javult valamicskÃ©t a cÃ-mer. MesszirÅ‘l jobban nÃ©z ki!

Â

IdÅ‘kÃ¶zben mÃ©g befejeztem a fÅ‘fedÃ©lzet pallÃ³zÃ¡sÃ¡t Ã©s beburkoltam a mellvÃ©dek belsÅ‘ oldalÃ¡t.

Â
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FolytatÃ³dott a palÃ¡nkozÃ¡s, de az alsÃ³ rÃ©sznÃ©l mÃ¡r szÃ¶geltem a palÃ¡nkokat, mivel majd fehÃ©rre lesz festve, ki tudom
"gittelni" a lyukakat. Mivel kis szÃ¶get nem talÃ¡ltam, gombostÅ±bÅ‘l gyÃ¡rtottam, jÃ³ volt, csak Ã³vatosan kellett kalapÃ¡lni,
mert ha acÃ©l volt, kÃ¶nnyen tÃ¶rt, ha vas, kÃ¶nnyen elhajlott. MÅ±anyagbÃ³l vÃ¡gtam kis alÃ¡tÃ©teket, hogy a szÃ¶gek ne
sÃ¼llyedjenek bele a fÃ¡ba.

Â

KÃ©sz lett a palÃ¡nkozÃ¡s! Nekem hosszÃº menetnek tÅ±nt! MÃ¡r az elÅ‘zÅ‘ kÃ©pen is lÃ¡tszik, hogy kÃ©szÃ-tettem egy Ã¡ltalÃ
lefogatÃ³lapot, 14-es kazÃ¡nlemez telefÃºrva M6-os menettel, Ã-gy bÃ¡rmit le tudok rÃ¶gzÃ-teni csavarokkal. JÃ³l vizsgÃ¡zott,
mivel a sÃºlya miatt nem mozdult el mÃ©g a szegelÃ©s kÃ¶zben sem Ã©s stabilan fogta a hajÃ³t.

Â

Itt lÃ¡tszÃ³dnak a szÃ¶gek helyei, illetve alul mÃ¡r egy kicsit elnagyoltam a palÃ¡nkok illesztÃ©sÃ©t tudvÃ¡n, hogy festve lesz.

Â

Az utasÃ-tÃ¡s alapjÃ¡n palÃ¡nkozÃ¡s utÃ¡n le kell vÃ¡gni a fedÃ©lzet fÃ¶lÃ© Ã©rÅ‘ bordÃ¡kat, kicsit tartottam tÅ‘le, ezÃ©rt ezeke
rÃ©szeken a palÃ¡nkok Ã©leit is beragasztÃ³ztam, hogy ne essen szÃ©t, mikor kivÃ¡gom a bordÃ¡kat. ElÅ‘szÃ¶r vÃ-zszintesen
fÅ±rÃ©sztÃ¡rcsÃ¡val sÅ±rÅ±n bevagdostam, majd szikÃ©vel kÃ¶nnyen le lehetett vÃ¡gni a palÃ¡nkrÃ³l, kis marÃ³val igazÃ-tgatta
meg a vÃ©gÃ©n.

Â
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Ilyen lett, most jÃ¶n majd a belsÅ‘ borÃ-tÃ¡s Ã©s a padlÃ³zat.

Â

ElkÃ©szÃ-tettem az Ã¡llvÃ¡nyt, mivel ez nem egy cirkalmas hajÃ³ lesz, kifejezetten egyszerÅ±re alakÃ-tottam.

Ã•llvÃ¡nyon, bepalÃ¡nkozva, mÃ©g a vÃ©gÃ©n hajÃ³makett lesz!

IdÅ‘kÃ¶zben tÃ¶bb mÃ¡s alkatrÃ©sszel is foglalkoztam, pÃ©ldÃ¡ul a szellÅ‘zÅ‘rÃ¡csokkal.A kÃ©pen balrÃ³l jobbra kÃ¶vethetÅ‘ a
elkÃ©szÃ¼lÃ©s folyamata, ez teljesen egyezik a szakkÃ¶nyvekben leÃ-rtakkal.

Az erkÃ©ly is kÃ©sz lett.

Ebben semmi kÃ¼lÃ¶nleges nem volt, Ã¶ssze kellett ragasztani a sok kis deszkÃ¡t, lÃ©cet.Ez mÃ¡r be van pÃ¡colva, tehÃ¡t a
hajÃ³test is ilyen szÃ-nÅ± lesz.

Izgatott, hogy fog kinÃ©zni, ezÃ©rt ideiglenesen felraktam a faragÃ¡sokat. Ez lesz hÃ¡tul,
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Ã©s ez oldalt.

Felszegeltem, illetve ragasztottam a dÃ¶rzsfÃ¡kat a hajÃ³ oldalÃ¡ra, szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n kihÃºztam a szegeket, Ã©s faszegeket
(fogpiszkÃ¡lÃ³) Ã¼tÃ¶ttem a megmaradt lyukakba. AmatÅ‘rkÃ¶dtem egy keveset, ugyanis felrakÃ¡s elÅ‘tt a lÃ©ceket szÃ©pen
bepÃ¡coltam diÃ³pÃ¡ccal, hogy sÃ¶tÃ©tebbek legyenek, mint a hajÃ³test. Az orrnÃ¡l nagyon meg kellett hajlÃ-tani a
dÃ¶rzsfÃ¡kat, ezÃ©rt beÃ¡ztattam vÃ-zbe. A kÃ©pen keresztbe raktam egy szÃ©p sÃ¶tÃ©t lÃ©cet, ilyen lett volna terv szerint, a
hajÃ³n pedig lÃ¡tni, hogy Ãºgy kiÃ¡zott a pÃ¡c, hogy mÃ©g a testnÃ©l is vilÃ¡gosabb. Egy kis plusz munka lett a dologbÃ³l:
maszkolÃ¡s Ã©s ismÃ©t tÃ¶bbszÃ¶ri pÃ¡colÃ¡s. A kÃ©pen lÃ¡tni mÃ©g, hogy a dÃ-szÃ-tÅ‘festÃ©s sÃ¡vjÃ¡t is kimaszkoltam.

Ilyen lett a festÃ©s, egyszerÅ±sÃ-tettem az elÅ‘Ã-rt dÃ-szÃ-tÃ©sen, tÃºl soknak talÃ¡ltam mind esztÃ©tikailag, mind munkailag.
Ideiglenesen feltettem az erkÃ©lyt, ajtÃ³t, ablakot, hogy lÃ¡ssam, hogy fog kinÃ©zni a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz.

Az orr rÃ¡csozata.

Az orr falai maszkolÃ¡s Ã©s festÃ©s kÃ¶zben. Itt kell megemlÃ-tenem, hogy a Tamiya maszkolÃ³szalag remekÃ¼l bevÃ¡lt a
fÃ¡nÃ¡l is. FelrakÃ¡skor bele kell nyomkodni a fa erezetÃ©be, hogy ne tudjon alÃ¡folyni a festÃ©k!
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A vÃ-zvonal alatti rÃ©szt szÃ³rÃ³pisztollyal festettem, Ã-gy elÅ‘tte maszkolÃ³szalaggal pontosan meghatÃ¡roztam a festÃ©s
vonalÃ¡t, majd szigetelÅ‘szalaggal Ã©s ÃºjsÃ¡gpapÃ-rral becsomagoltam a nem festendÅ‘ rÃ©szt.

Ã•gy szÃ©pen lefÃºjtam fehÃ©rre. LÃ¡thatÃ³ kÃ©t csavar a gerincen, ide kÃ©t M3-as menetet fÃºrtam, ezzel lesz rÃ¶gzÃ-tve a h
talpÃ¡hoz, illetve a kÃ©sÅ‘bbiekben mÃ©g mÃ¡sra is hasznÃ¡lom ezeket a furatokat.

IdÅ‘kÃ¶zben elkÃ©szÃ-tettem nÃ©hÃ¡ny aprÃ³ alkatrÃ©szt: bakokat, korlÃ¡tokat, szellÅ‘zÅ‘rÃ¡csokat.

A hajÃ³ elkezdÃ©se Ã³ta Ãºgy gondoltam, hogy egy fajta alkatrÃ©sz lesz, amit biztosan meg kell vennem: a
kÃ¶tÃ©lfogÃ³szegeket. De megakadt a szemem ezen az esztergÃ¡lt fogpiszkÃ¡lÃ³n, Ã©s az jutott eszembe, hogy ez nekem
van elÅ‘nagyolva: le kell vÃ¡gni a kÃ©t vÃ©gÃ©bÅ‘l, a fejrÃ©szen meg kell igazÃ-tani a rÃ¡diuszt, a mÃ¡sik vÃ©gÃ©t pedig ki ke
hegyezni. Ez a fogpiszkÃ¡lÃ³ kb. 2,5 mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ±, Ã-gy pont hÃºzÃ³san belement a Proxxon 2,35-Ã¶s patronjÃ¡ba,
tÅ±reszelÅ‘vel Ã©s csiszolÃ³papÃ-rral kÃ¶nnyedÃ©n ki lehetett alakÃ-tani a vÃ©gsÅ‘ formÃ¡t. Az Ã¶tvenegynÃ©hÃ¡ny darabot k
dÃ©lutÃ¡n megcsinÃ¡ltam.

A fedÃ©lzet egy rÃ©sze "berendezve".
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A kisebb alkatrÃ©szek lakkozÃ¡sa, lÃ¡tszÃ³dnak a kis kÃ¶tÃ©ltartÃ³ szemek is, melyeket rÃ©zdrÃ³tbÃ³l hajlÃ-tgattam.

A hajÃ³test, lakkozÃ¡sra elÅ‘kÃ©szÃ-tve. Itt alkalmaztam az M3-as furatokat: egy kis tartÃ³lapot kÃ©szÃ-tettem rÃ©tegelt
lemezbÅ‘l, amelyre felcsavaroztam a hajÃ³t, a forgathatÃ³ satuba befogva teljesen kÃ¶rbe tudom lakkozni, kivÃ©ve kÃ©t kicsi
foltot a gerinc aljÃ¡n, de ez utÃ³lag kÃ¶nnyen Ã©s lÃ¡thatatlanul pÃ³tolhatÃ³. Ã•gy nem kell tÃ¶bb rÃ©szletben lakkozni (festeni).

MegjÃ¶tt a segÃ-tsÃ©gem: RenÃ¡ta

A Proxxon gÃ©pemnek mÃ¡r rÃ©gebben kÃ©szÃ-tettem egy kis felfogatÃ³lapot, melyet mÃ¡r tÃ¶bbszÃ¶r jÃ³l tudtam hasznÃ¡lni
Nem egy exkluzÃ-v kivitelÅ±, de a cÃ©lnak tÃ¶kÃ©letesen megfelel, pÃ©ldÃ¡ul most a macskafejek vÃ©gsÅ‘ kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ra.

Rudakat esztergÃ¡ltam, felszeleteltem, majd egy sablonban kifÃºrtam a macskafejeket, ugyanezzel az osztÃ¡ssal
belefÃºrtam egy hengeres szÃ¡rba, mely befoghatÃ³ a kisgÃ©pbe, Ã©s kis csapocskÃ¡kat ragasztottam bele. Ezekre felhÃºzva
tÅ±reszelÅ‘vel Ã©s csiszolÃ³papÃ-rral alakÃ-tottam ki a kÃ¶rbefutÃ³ nÃºtot Ã©s gÃ¶mbÃ¶lyÃ-tettem le a szemecskÃ©ket.

A jÃ³l bevÃ¡lt fogpiszkÃ¡lÃ³s mÃ³dszerrel pÃ¡coltam az alkatrÃ©szeket.

KÃ©szÃ-tettem egy kis hajlÃ-tÃ³ kÃ©szÃ¼lÃ©ket, hogy egyformÃ¡k legyenek a vasalatok, lÃ¡thatÃ³, hogy rÃ©zdrÃ³tbÃ³l kÃ©sz
szemeket beletÃ©ve Ã³nnal forrasztottam Ã¶ssze, majd reszeltem, csiszoltam, festettem.
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Lefestve az Ã¶sszes "vas". Jobb oldalon a kormÃ¡nylapÃ¡t pÃ¡ntjai rÃ©zlemezbÅ‘l, alul az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s ablaktÃ¡blÃ¡inak
zsanÃ©rjai alulemezbÅ‘l (a mÃ¡r emlÃ-tett borosÃ¼veg zÃ¡rÃ³fÃ³lia) kÃ©szÃ¼ltek.

A kormÃ¡nylapÃ¡t felszerelve.

KÃ©sz a fedÃ©lzet, minden felkerÃ¼lt a helyÃ©re.

Az Ã¡rbÃ³cok a kosarakkal, melyekkel volt egy kis kalandom: a sok kis alkatrÃ©szbÅ‘l Ã¶sszeragasztottam, majd vizes pÃ¡ccal
lekentem. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a kerek korlÃ¡trÃ©sz teljesen megdobta magÃ¡t Ã©s szÃ©tesett az egÃ©sz. Ãšjra bepÃ¡coltam Ã©s k
kÃ¶zÃ© szorÃ-tva szÃ¡radt meg, Ã-gy megtartotta a formÃ¡jÃ¡t Ã©s lehetett Ãºjra Ã¶sszeragasztani.

SzobrÃ¡sz biztos nem leszek, de azÃ©rt prÃ³bÃ¡lkoztam. Ha valakinek nem vilÃ¡gos, ez szarvastehÃ©nfej!

Felragasztottam a dÃ-szÃ-tÃ©seket, valamint felkerÃ¼ltek a macskafejek.

Gyakorlatilag ezzel kÃ©sz a hajÃ³test, kÃ¶vetkezik a kÃ¶tÃ©lverÃ©s, a csigÃ¡k kÃ©szÃ-tÃ©se, a kÃ¶tÃ©lzet felÃ©pÃ-tÃ©se, vi
varrÃ¡sa. Az elmaradt mentÅ‘csÃ³nakot Ã©s horgonyokat azt hiszem, a vÃ©gÃ©re hagyom.
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Elkezdtem a kÃ¶tÃ©lcsigÃ¡k kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t a mÃ¡r jÃ³l ismert darabolÃ³s mÃ³dszerrel: a lÃ©cek nÃ©gy oldalÃ¡ba kb. 0,5 mm
nÃºtot martam, majd a kÃ¶rfÅ±rÃ©sszel mÃ©retre vÃ¡gtam.

A Proxxonhoz csinÃ¡ltam csiszolÃ³tÃ¡rcsÃ¡kat, a megesztergÃ¡lt alapra kÃ©toldalas ragasztÃ³szalagot tettem Ã©s erre
ragasztottam fel a bÅ‘rkivÃ¡gÃ³val kibarabolt csiszolÃ³papÃ-rt, Ã-gy kÃ¶nnyen cserÃ©lhetÅ‘ a papÃ-r.

Egy egyszerÅ± csiszolÃ³szerkezetet kÃ©szÃ-tettem, hogy a csigÃ¡k lekerekÃ-tÃ©sei egyformÃ¡k legyenek. A kis esztergÃ¡lt
fejekbe nÃºtok lettek marva ( minden mÃ©rethez 3-3 fÃ©le kell ), ezekbe belehelyeztem a csigÃ¡kat Ã©s elforgattam a
csiszolÃ³tÃ¡rcsa elÅ‘tt. SzÃ©pen mÅ±kÃ¶dÃ¶tt, egy szÃ©psÃ©ghibÃ¡ja volt: minden csigÃ¡nak hat oldalÃ¡t kellett megcsiszolni.
vÃ©ge felÃ© mÃ¡r elÃ©ggÃ© untam!

Ezek a legkisebb kÃ¶tÃ©lcsigÃ¡k kÃ¶rbecsiszolgatva. Ki hinnÃ©, hogy ez 167 db!!!

Csak nem tetszettek igazÃ¡n a gÃ©ppel lekerekÃ-tett csigÃ¡k, Ã-gy kÃ©zben mÃ©g kÃ¶rbegÃ¶mbÃ¶lyÃ-tettem mindet. Ezt azÃ
csinÃ¡ltam, mivel Ã©lesek maradtak a sarkok, Ã©s azt tapasztaltam, hogy pÃ¡colÃ¡skor szeret szÅ‘rÃ¶sÃ¶dni az Ã©leken. Itt kel
megjegyeznem, ennyi munka utÃ¡n, Ãºgy lÃ¡tom soha nem fogok felnÅ‘ni ahhoz, hogy szerelt csigÃ¡kat kÃ©szÃ-tsek, esetleg
nyugdÃ-jas koromban!

Megkezdtem a kÃ¶tÃ©lzet felszerelÃ©sÃ©t. Mivel ez mÃ¡r csak kÃ¶tÃ©l Ã©s cÃ©rna hulladÃ©kokkal jÃ¡r, bekÃ¶ltÃ¶ztem a szo
most mÃ¡r perfekt vagyok BalÃ¡zs Ã©s MÃ³nika showbÃ³l, igaz csak rÃ¡diÃ³jÃ¡tÃ©k szinten.
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Az oldalkÃ¶tÃ©lre a macskafejeket egy drÃ³tbÃ³l meghajlÃ-tott tÃ¡vtartÃ³ segÃ-tsÃ©gÃ©vel kÃ¶tÃ¶ttem fel, Ã-gy mind egyforma
tÃ¡volsÃ¡gra kerÃ¼lt az alsÃ³ sortÃ³l.

Ã•gy nÃ©znek ki a megfeszÃ-tÃ©s elÅ‘tt.

A hÃ¡gÃ³szÃ¡lak felkÃ¶tÃ©sÃ©hez egy szamÃ¡rvezetÅ‘t hasznÃ¡ltam. FÃ©lelmeimmel ellentÃ©tben egÃ©sz jÃ³l lehetett haladn
csomÃ³zÃ¡ssal.

Ã•gy nÃ©z ki megfeszÃ-tve, hÃ¡gÃ³szÃ¡lakkal. Egy kis problÃ©mÃ¡m volt, azt hiszem nem vertem elÃ©g szorosra a kÃ¶teleket,
nagy volt a nyÃºlÃ¡sa, Ã©s most sem olyan feszes, mint ahogy szerettem volna.

Ã‰s akkor jÃ¶ttek a gondok: Az oldalkÃ¶tÃ©l termÃ©szetesen az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s kÃ¶zepÃ©re esett elÃ¶l, mindkÃ©t oldalon. Ã
kellett ragasztanom az Ã¡gyÃºkat szÃ©p ferdÃ©n, legalÃ¡bb arra is tudnak lÅ‘ni!

SimÃ¡n beleakadtam az egyik Ã¡gyÃºba, lÃ¡thatÃ³, hogy a rÃ¶gzÃ-tÅ‘kÃ¶tÃ©l jÃ³l szerepelt, megfogta az Ã¡gyÃºcsÃ¶vet.

Az Ã¡rbÃ³ckosÃ¡r Ã©s a felsÅ‘ oldalkÃ¶telek

Az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet teljesen kÃ©sz. KÃ¶vetkeznek a vitorlÃ¡k ( egy-kÃ©t mosogatÃ¡sÃ©rt biztos segÃ-t a felesÃ©gem!), mivel a
futÃ³kÃ¶tÃ©lzetet csak akkor tudom csinÃ¡lni, ha a vitorlÃ¡kat felkÃ¶tÃ¶zÃ¶m a vitorlarudakra.
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Nagy nehezen elkezdtem a vitorlÃ¡k kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t, ugyanis ha egy Ãºj, teljesen idegen dologgal talÃ¡lkozom, akkor azt â€žjÃ
meg szoktam gondolniâ€•. A varrÃ¡s is ide tartozik, nem gondoltam volna, hogy egyszer varrÃ³gÃ©p elÃ© Ã¼lÃ¶k! KezdÃ©skÃ©
kÃ©t napig a varrÃ³gÃ©pet prÃ³bÃ¡lgattam: a gombok, kallantyÃºk mit vÃ¡ltoztatnak, milyen szoros fÃ©ket Ã©rdemes hasznÃ¡ln
hogy kell befÅ±zni az alsÃ³ Ã©s felsÅ‘ szÃ¡lat, tudok-e egyÃ¡ltalÃ¡n egyenesen haladniâ€¦,stb.

Beszereztem a vitorlaanyagot, hogy milyet, ne kÃ©rdezzÃ©tek! Bementem a â€žrÅ‘fÃ¶sboltbaâ€• Ã©s kÃ©rtem a legvÃ©konya
vÃ¡szonszerÅ± anyagot, lÃ©nyeg, hogy ne selyem vagy tiszta mÅ±szÃ¡l legyen. VÃ©gÃ¼l persze megint kiderÃ¼lt, hogy mire
kell ( mÃ¡r megnÃ©zegettek egyszer, mikor tolÃ³mÃ©rÅ‘vel mentem cÃ©rnÃ¡t venni!), de azÃ©rt segÃ-tettek Ã©s a kÃ©szletbÅ
sikerÃ¼lt kivÃ¡lasztani ezt a szerintem egÃ©sz jÃ³ Ã©s kezelhetÅ‘ anyagot. Amint lÃ¡thatÃ³ a vÃ¡sznat kifeszÃ-tettem Ã©s
pontosan felrajzoltam a kÃ¶rvonalat, a hajtÃ¡sokat Ã©s a varrÃ¡si vonalakat is.
A dolog szÃ©psÃ©ge az volt, hogy a Mamoli vitorlÃ¡k nÃ©lkÃ¼li makettet kÃ©szÃ-tett, Ã-gy nem volt vitorlarajz hozzÃ¡, ezÃ©rt
onnan Ã¶sszeszedegettem rajzokat, mÃ©ricskÃ©ltem, tervezgettemâ€¦

Kiszabtam a vitorlÃ¡kat, megcsinÃ¡ltam a fÃ¼ggÅ‘leges Ã¶sszevarrÃ¡sok imitÃ¡lÃ¡sÃ¡t, ezeket elÃ©g gyorsan Ã©s egyenesen
lehetett varrni. EzutÃ¡n a vitorla szegÃ©sÃ©hez visszahajtottam az anyagot Ã©s levasaltam.
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A szegÃ©st elÃ©ggÃ© a szÃ©lÃ©n kellett varrni, Ã-gy a varrÃ³gÃ©p tappancsa Ã©s tovÃ¡bbÃ-tÃ³ja hajlamos volt fÃ©lrenyomni
anyagot, pedig ezen a rÃ©szen lÃ¡tszik meg legjobban, ha nem pÃ¡rhuzamos a vitorla szÃ©le Ã©s a szegÅ‘varrÃ¡s. EzÃ©rt
kÃ©szÃ-tettem egy kis segÃ©deszkÃ¶zt: egy fa lÃ©cre ( ami egyenes!) csiszolÃ³papÃ-rt ragasztottam, ez jÃ³l tapad a
vitorlaanyaghoz (mint a tÃ©pÅ‘zÃ¡r).

RÃ¡fodÃ-tva az anyagra Ã©s nekinyomva a tappancshoz leszorÃ-tÃ³kÃ©nt Ã©s vezetÅ‘kÃ©nt is funkcionÃ¡lt, Ã-gy Ã³vatosan tol
egyenes Ã©s pÃ¡rhuzamos lett a varrÃ¡s. Ã•ltalÃ¡ban a vÃ©ge fele szeretett volna kicsavarodni az anyag, de egy kis
ellentartÃ¡ssal irÃ¡nyba lehetett tartani.

Egy oldal be van szegve.

Megvarrva az Ã¶sszes vitorla, egy idÅ‘re elÃ©g volt a gÃ©pi varrÃ¡sbÃ³l! Nem vÃ¡llalok Ã¶ltÃ¶nyt, kosztÃ¼mÃ¶t!

A vitorla szegÃ©sÃ©hez hozzÃ¡tartozik a kÃ¶tÃ©l felvarrÃ¡sa, ezt mÃ¡r kÃ©zzel Ã¶ltÃ¶gettem a TV elÅ‘tt, mint Ã¶reganyÃ¡m a
hÃ-mzÃ©st. TulajdonkÃ©ppen ez elÃ©g jÃ³l haladt, a rengeteg Ã¶ltÃ©s ellenÃ©re is.
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Azt hiszem a fÃ¼leket egy kicsit nagyra hagytam, legkÃ¶zelebb erre figyelnem kell, mert felszerelÃ©snÃ©l idÃ©tlenÃ¼l nÃ©zne
ki.

Elmaradtam a dokumentÃ¡lÃ¡sban, itt mÃ¡r tulajdonkÃ©ppen szerelÃ©sre kÃ©sz a vitorla.AmikrÅ‘l nincs fotÃ³: CsinÃ¡ltam egy k
lyukasztÃ³t (mint a bÅ‘rlyukasztÃ³) 1 mm-es furattal, ezzel Ã¼tÃ¶ttem ki a toldatvitorla Ã©s a vitorlarÃºd felkÃ¶tÃ©sÃ©hez
szÃ¼ksÃ©ges lyukakat. FelkÃ¶tÃ¶ztem a toldatvitorlÃ¡kat, majd Ã-gy egyÃ¼tt kis idÅ‘re teÃ¡ba Ã¡ztattam, hogy ne fehÃ©rek
maradjanak. EzutÃ¡n felcsomÃ³ztam a vitorlÃ¡kat a rudakra, majd az elÅ‘re megkÃ¶tÃ¶zgetett csigÃ¡kat is felszereltem.

A csigÃ¡kat a hajÃ³ra is a megfelelÅ‘ helyekre felkÃ¶tÃ¶ztem, a vitorlÃ¡k felszerelÃ©sÃ©nÃ©l mÃ¡r csak be kell fÅ±zni a kÃ¶tele
TalÃ¡n az egyik leglÃ¡tvÃ¡nyosabb folyamat lesz, mikor felhÃºzom a vitorlÃ¡kat!

A hajÃ³ szinte mÃ¡r teljesen kÃ©sz, de nÃ©hÃ¡ny aprÃ³sÃ¡g elmaradt. Az egyik a mentÅ‘csÃ³nak, melyhez elÃ©g nehezen fogta
hozzÃ¡. Az interneten talÃ¡ltam elkÃ©szÃ-tÃ©si mÃ³dokat, de nÃ©hÃ¡ny rÃ©szletnÃ©l kÃ©tsÃ©geim voltak. Mindenesetre egy f
darabbÃ³l kialakÃ-tottam a csÃ³nak formÃ¡jÃ¡t (ez is kÃ¶nnyebben ment, mint gondoltam!) Ã©s felcsavaroztam egy rÃ©tegelt
lemezre, bejelÃ¶ltem a bordÃ¡k helyeit Ã©s kifÃºrtam akkorÃ¡ra, hogy a borda anyagÃ¡t â€žszÃ©p hÃºzÃ³sanâ€• bele lehessen
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A bordÃ¡kat elÃ©g kis Ã-vekbe kellett hajtani, ezÃ©rt mindent bevetettem: elÅ‘szÃ¶r beÃ¡ztattam, majd az egyik oldalon
beraktam a lyukba a borda egyik vÃ©gÃ©t, forrasztÃ³pÃ¡kÃ¡val melegÃ-tve rÃ¡hajtottam a formÃ¡ra, becsÃºsztatva a mÃ¡sik old
furatba, ezek tartjÃ¡k a helyÃ©n a bordÃ¡kat. Az egyik fÃ©lelmem az volt, hogy a vÃ©gÃ©n a csÃ³nakot levÃ¡gva a formÃ¡rÃ³l
szÃ©tugrik az egÃ©sz, ezÃ©rt a pÃ¡kÃ¡val jÃ³l megvasaltam, ezÃ©rt lÃ¡tszik a pÃ¶rkÃ¶lÅ‘dÃ©s, de azÃ©rt vigyÃ¡ztam, hogy ne
el.

A palÃ¡nkozÃ¡st a legfelsÅ‘vel kezdtem, mert ez adta meg a csÃ³nak felsÅ‘ Ã-vÃ©t. EgyÃ©bkÃ©nt vÃ©gig kÃ¶rtefÃ¡t hasznÃ¡lta
2x0,5 mm-es deszkÃ¡kat.

ElkÃ©szÃ¼lt a palÃ¡nkozÃ¡s, egy-kÃ©t helyen lÃ¡tni rÃ©st, fÃ©nycsÃ-kot a lÃ©cek kÃ¶zÃ¶tt, de remÃ©lem az egÃ©sz hajÃ³ el
figyelmet az aprÃ³ hibÃ¡krÃ³l.

LevÃ¡gtam a csÃ³nakot a mesterdarabrÃ³l Ã©s nagyon megkÃ¶nnyebbÃ¼ltem, hogy nem nyÃ-lt szÃ©t, a palÃ¡nkok (no meg a
bordasÃ¼tÃ©s) szÃ©pen megtartottÃ¡k a formÃ¡jÃ¡t.

Hatalmas lÃ©cekbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt a lÃ¡brÃ¡cs is, kis tÃ¡vtartÃ³kkal ragasztottam Ã¶ssze.
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A peremmel elszÃ³rakoztam, mire a megfelelÅ‘ Ã-vekre meghajlÃ-tottam.

A kÃ©sz csÃ³nak.

Ha egyszer elkezdek dolgozniâ€¦

ElÅ‘kapartam szerszÃ¡mkÃ©szÃ-tÅ‘i mÃºltamat, mikor elkezdtem a horgonyok kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t. VÃ©gre egy kis fÃ©m!!! Mint lÃ
tÃ¶bb darabbÃ³l kÃ©szÃ¼lt, jÃ³ kis reszelÃ©si gyakorlat volt, szerencsÃ©re a rezet nem tÃºl nehÃ©z megmunkÃ¡lni.

Az alkatrÃ©szeket cinnel forrasztottam Ã¶ssze, a nehÃ©zsÃ©ge csak az volt, hogy nÃ©ha hÃ¡rom-nÃ©gy kÃ©z kellett volna!
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A forrasztÃ¡s utÃ¡n megigazÃ-tgattam reszelÅ‘vel, megcsiszoltam Ã©s festettem. A fa abroncsait a nÃ¡lam jÃ³l bevÃ¡lt
boroskupakos alufÃ³liÃ¡bÃ³l (lÃ¡sd 2. rÃ©sz) kÃ©szÃ-tettem, ennek csak az a baja, hogy nehezen viseli el magÃ¡n a festÃ©ket,
fÅ‘leg az Ã©leken.

MÃ¡r csak a lÃ¡mpa maradt. A rajz (Ã¡bra) szerint hatszÃ¶gletÅ±, ezÃ©rt hatszÃ¶g rÃ©z anyagbÃ³l lett megesztergÃ¡lva az alsÃ
Ã©s felsÅ‘ rÃ©sze, az Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ elemeket 0,5-Ã¶s rÃ©zlemezbÅ‘l vÃ¡gtam, reszeltem ki. JÃ³ tÅ±reszelÅ‘ Ã©s egy kis tÃ¼re
hozzÃ¡, nagy mozdulatokat nem kell vÃ©gezni!

Az ideiglenesen Ã¶sszerakott lÃ¡mpa.

A kÃ©sz lÃ¡mpa lefestve, Ã©s ami nem lÃ¡tszik (bÃ¡r jobban tudnÃ©k fotÃ³zni!), be van â€žÃ¼vegezveâ€•.

KÃ©szÃ-tettem egy kis segÃ©deszkÃ¶zt a kÃ¶tÃ©lkÃ¶tegek gyÃ¡rtÃ¡sÃ¡hoz: nagyon egyszerÅ±en egy fadarabot kifÃºrogattam
szÃ¶gek mÃ©retÃ©re (egy tizeddel nagyobbra, hogy kÃ©zzel ki lehessen hÃºzni), betoltam a szÃ¶geket, rÃ¡tekertem a kÃ¶telet
Ã©s matt lakkal bekentem. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n a szÃ¶geket kihÃºzva, a kÃ¶tÃ©l megtartja a formÃ¡jÃ¡t Ã©s elÃ©g jÃ³l egyben ma

A tervrajz vitorla nÃ©lkÃ¼li makettet Ã¡brÃ¡zol, Ã-gy a vitorlakÃ¶telek lekÃ¶tÃ©si helyeit Ã¼gyesen el is hagytÃ¡k, Ã-gy Petrofsz
ZoltÃ¡n javaslatÃ¡ra (siÃ³foki talÃ¡lkozÃ³n) beÃ©pÃ-tettem plusz kÃ¶tÃ©lfogÃ³szegeket Ã©s bakokat.
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A mentÅ‘csÃ³nak is bekerÃ¼lt a helyÃ©re, illetve lÃ¡thatÃ³ak a kÃ¶tÃ©lkÃ¶tegek Ã©s a szintÃ©n rÃ¡adÃ¡skÃ©nt kÃ©szÃ-tett Ã©
kÃ¶tÃ©lfogÃ³ szarvak.

Ã•gy aztÃ¡n tele lett a fedÃ©lzet!

Hosszasan prÃ³bÃ¡lkoztam a zÃ¡szlÃ³k kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel, be kell vallanom, az egÃ©sz hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sben ez fogott ki rajtam
HasznÃ¡ltam textilfilcet, ilyen-olyan festÃ©ket, selymet, vÃ¡sznatâ€¦ Futott, nem volt egyenes, nem tetszett a szÃ-neâ€¦
Feladtam!

MegcsinÃ¡ltam papÃ-rbÃ³l, messzirÅ‘l nem olyan rossz, de ha egyszer talÃ¡lok megoldÃ¡st, ki fogom cserÃ©lni.

AmirÅ‘l nem Ã-rtam, az a futÃ³kÃ¶tÃ©lzet kÃ©szÃ-tÃ©se, de nem is tudok mit mondani rÃ³la, mivel logikus Ã©s szÃ©pen el kell
vezetgetni a kÃ¶teleket. Csak annyit, hogy elÅ‘szÃ¶r pillanatragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-tettem a csomÃ³kat, ha egy kicsit tÃ¶bb
kerÃ¼lt rÃ¡, kifehÃ©redett Ã©s egy gÃ¼mÅ‘ keletkezett, Ã-gy Ã¡tÃ¡lltam a higÃ-tott matt lakkra, ezt beszÃ-vja a kÃ¶tÃ©l Ã©s
megkemÃ©nyedik anÃ©lkÃ¼l, hogy lÃ¡tszÃ³dna.

Egy kÃ¶zeli az Ã¡rbÃ³ckosÃ¡rrÃ³l.

Van egy fÃ©nykÃ©pÃ©sz ismerÅ‘sÃ¶m, Ãºgy gondoltam, megÃ©rdemli a hajÃ³m, hogy normÃ¡lis minÅ‘sÃ©gben meg legyen
Ã¶rÃ¶kÃ-tve. Ã•gy aztÃ¡n elvittem a â€žgyereketâ€•! Ã•me nÃ©hÃ¡ny fotÃ³ a teljesen elkÃ©szÃ¼lt Golden Hind-rÃ³l.

Â
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BekerÃ¼lt a vitrinbe. KÃ‰SZ!!!

Meg kell emlÃ-tenem, hogy valÃ³szÃ-nÅ±leg soha nem kezdtem volna bele egy fa hajÃ³ kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©be, ha nem talÃ¡lkozom
ezzel a honlappal: rajzot, tanÃ¡csot, bÃ¡torÃ-tÃ¡st kaptam, technikÃ¡kat lestem el Ã©s talÃ¡lkoztam egy remek kis tÃ¡rsasÃ¡ggal.
KÃ¶szÃ¶net az egÃ©sz legÃ©nysÃ©gnek, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen az admiralitÃ¡snak Ã©s Maszatomynak. (KÃ¶szÃ¶njÃ¼k - a szerk.)
U.I.: Elkezdtem a kÃ¶vetkezÅ‘ hajÃ³m Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t: Mordaunt (1681)
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