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There are no translations available2005 Å‘sszÃ©n kezdtem bele ennek a szÃ©p formÃ¡jÃº XVI-ik szÃ¡zadi hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©b
MagamrÃ³l rÃ¶viden annyit, hogy jÃ³ pÃ¡r Ã©ve makettezek, elsÅ‘sorban versenyekre Ã©pÃ-tek. Kedvenceim a sci-fi makettek.
A vitorlÃ¡s hajÃ³k irÃ¡nti Ã©rdeklÅ‘dÃ©sem gyermekkoromig nyÃºlik vissza. A Titanic roncs makettem, ami tÃ¶bbszÃ¶rÃ¶s
dÃ-jnyertes volt az elsÅ‘ komoly hajÃ³ makettem.Tavaly elÅ‘tt szÃ¡ntam rÃ¡ magam az elsÅ‘ fa hajÃ³m megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©re. Egy
barÃ¡tom kÃ©rte az irodÃ¡jÃ¡ba, egyÃ¼tt vÃ¡lasztottuk ki katalÃ³gusbÃ³l a kÃ©szletet, a Pen Duick nevÅ± jachtot. NÃ©gy hÃ³na
munka utÃ¡n lett kÃ©sz, sokat tanultam kÃ¶zben. Beneveztem egy makett versenybe, ahol mÃ¡sodik lett, aztÃ¡n az irodÃ¡ba
kerÃ¼lt. A San Francisco II makettet ezutÃ¡n vÃ¡sÃ¡roltam, mert ez mÃ¡r egyel komolyabb makett, mint a jacht volt. Ez egy
2004-es kÃ©szlet volt, ami csak 80%-ban egyezik a â€žsimaâ€• San Francisco-val, amit szintÃ©n Ã©pÃ-t egy kollÃ©ga ezeken,
oldalakon. Mivel elÅ‘zÅ‘ fa hajÃ³m is Artesania Latina volt, ezÃ©rt az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡s menete ismerÅ‘s volt. A bordÃ¡k
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sa nem okozott kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb gondot, Palma fa expressz ragasztÃ³t hasznÃ¡ltam a ragasztÃ¡shoz. A bordÃ¡k
Ã©leit kÃ©zzel csiszoltam az Ã-veknek megfelelÅ‘ vonalÃºra. A fedÃ©lzeteket is ekkor kell bepalÃ¡nkozni, valamint a fÃ¼ggÅ‘le
falakat klinker palÃ¡nkozÃ¡ssal borÃ-tani. A test palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡t a tat tÃ¼kÃ¶rrel kell kezdeni, aztÃ¡n kezdÅ‘dhet az elsÅ‘
nehezebb feladat az oldal palÃ¡nkok felrakÃ¡sa. A hajÃ³test fedÃ©lzeti szint feletti rÃ©szÃ©nek oldala egy tÃ¡blÃ¡bÃ³l van, ami a
megadja az oldalak sziluettjÃ©t. A fedÃ©lzet szintjÃ©ben raktam fel az elsÅ‘ palÃ¡nkot, ami alÃ¡ sorolva jÃ¶ttek a tÃ¶bbiek. Mive
nem dupla palÃ¡nkozÃ¡srÃ³l van szÃ³, ezÃ©rt a felrakott lÃ©cek a vÃ©gleges felÃ¼letet adjÃ¡k majd, ezÃ©rt nagy gondot kell
fordÃ-tani a pontossÃ¡gra, kÃ©sÅ‘bbi gittelÃ©sre nincs lehetÅ‘sÃ©g, Ã-gy napokig tÃ¶mÃ-tettem a rÃ©seket, de errÅ‘l kÃ©sÅ‘bb
megoldÃ¡st olvastam mÃ¡r a palÃ¡nkok hajlÃ-tÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³an. Ã‰n a szÃ¡raz, palÃ¡nk hajlÃ-tÃ³ fogÃ³val tÃ¶rtÃ©nÅ‘ mÃ³
vÃ¡lasztottam, ez a jachtnÃ¡l mÃ¡r bevÃ¡lt. Sajnos az a fogÃ³, amit a kÃ©szlethez mellÃ©keltek egy vicc, mert a kb. a mÃ¡sodik
palÃ¡nk hajlÃ-tÃ¡sakor eltÃ¶rt a nyele. Igen gyenge, merev mÅ±anyagbÃ³l van. Nem adtam fel, volt egy mÃ¡sik ugyan olyan
korÃ¡bbrÃ³l, ami nem bÃ-rt ki sokkal tÃ¶bbet, szinte ugyan ott eltÃ¶rt a nyele! Most, hogy van kÃ©t gyÃ¡ri, de tÃ¶rÃ¶tt fogÃ³m,
csinÃ¡ltam egy fÃ©m villanyszerelÅ‘ fogÃ³bÃ³l egy megfelelÅ‘ palÃ¡nkhajlÃ-tÃ³t, ami kibÃ-rta a teljes mÅ±veletet. Ã‰n a kÃ¶vetk
mÃ³dszert alkalmaztam: a hajÃ³ orra szinte teljesen behajlik fÃ©lkÃ¶rÃ-vben, erre a formÃ¡ra hajlÃ-tottam, aprÃ³
â€žharapÃ¡sokkalâ€• a lÃ©cet. Amikor az eleje stimmelt, akkor a tat enyhe hajlÃ¡sÃ¡t is lekÃ¶vettem a lÃ©ccel. FÃ¼ggÅ‘legesen
hajlÃ-tottam Ã-vesre a lÃ©ceket. Ekkor egy kÃ¶zÃ©psÅ‘ bordÃ¡hoz illesztettem ragasztottam Ã©s Ã¡tfÃºrtam, le sem vÃ©ve a
palÃ¡nkot rÃ¶gtÃ¶n fel szegeltem. Ã‰n kalapÃ¡csot hasznÃ¡ltam, nem a szÃ¶gbenyomÃ³t, amit kiprÃ³bÃ¡ltam, de nekem nem
jÃ¶tt be. Ã•gy haladtam a hajÃ³ orra felÃ©, fÃºrÃ¡s, egy csepp ragasztÃ³, majd szeg. Mivel a minden ponton kÃ©t szeg van, ezÃ
jÃ³cskÃ¡n kellett szegecselni, viszont a vÃ©gÃ©re igen stabil hajÃ³testet kaptam. Ahogy kÃ¶zeledtem a gerinc felÃ©,
bonyolÃ³dott a helyzet, mert itt mÃ¡r kereszteznÃ©k egymÃ¡st a palÃ¡nkok, tehÃ¡t szabni kellett Å‘ket. A tat gerinc felÃ© esÅ‘
rÃ©sze sem volt egyszerÅ± a visszahajlÃ³ forma miatt. PÃ¡r napig tartott a test beborÃ-tÃ¡sa. A vÃ©gÃ©re olyan volt, mint egy
kaktusz, tele kidomborodÃ³ szegecs fejekkel Ã©s sok helyen lÃ©pcsÅ‘zetes palÃ¡nk Ã©lekkel, amiket le kellett csiszolni. Az
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si kÃ¶nyv, reszelÅ‘t Ã©s csiszolÃ³papÃ-rt javasolt, de Ã©n kÃ¶rcsiszolÃ³ gÃ©ppel Ã©s durva papÃ-rral kezdtem
sem volt egyszerÅ±, minden tiszteletem annak, aki mindezt kÃ©zzel sÃ-kba csiszolja! A lÃ©nyeg, hogy addig csiszoltam,
amÃ-g az Ã©lek â€žÃ¶sszesimultakâ€•Ã©s a szegecs fejekbÅ‘l csak egy kis sÃ¡rgarÃ©z pont maradt, amit majd mÃ©g festÃ©s
is tÃ¼ntetek majd, de ez mÃ¡r a kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©sz tÃ¶rtÃ©nete lesz. {mospagebreak title=2.rÃ©sz}A hajÃ³test becsiszolva,
tÃ¶mÃ-tve kÃ©szen Ã¡llt a tovÃ¡bbi Ã©pÃ-tÃ©sre.Â Â KÃ©toldalt kivÃ¡gtam a fedÃ©lzeti Ã¡gyÃºk nyÃ-lÃ¡sait, tÃ-z darabot. ElÅ‘s
Ã¡tlyukasztottam, majd lapos reszelÅ‘vel nÃ©gyzetesre csiszoltam a szÃ©leket. A fedÃ©lzet vonala fÃ¶lÃ¶tti mellvÃ©d belsejÃ©
ekkor kell bepalÃ¡nkozni. Â EzutÃ¡n raktam fel a hajÃ³gerincet Ã©s az orrtÅ‘kÃ©t, ami meglepÅ‘en jÃ³l illeszkedett, minimÃ¡lisan
kellett az alsÃ³ palÃ¡nksort hozzÃ¡igazÃ-tani. A test kÃ©t oldalÃ¡n egy-egy pÃ¡r dÃ¶rzsfa hÃºzÃ³dik, ezeket a szÃ¡raz hajlÃ-tÃ¡so
mÃ³dszerrel Ã©s szegecselÃ©ssel raktam fel. Ezek kÃ¶zÃ© kimÃ©rtem a maradÃ©k agyÃº nyÃ-lÃ¡sok helyÃ©t, a tervrajz alapj
majd kivÃ¡gtam Å‘ket, hÃºsz darabot.Â A hajÃ³test kÃ¶zÃ©p rÃ©szÃ©n hat pÃ¡r fÃ¼ggÅ‘leges dÃ¶rzsfa is van, ezek trÃ¼kkÃ¶s
mert kÃ©t rÃ©tegÅ±ek, Ã©s hozzÃ¡ kell idomÃ-tani a test hajlatÃ¡hoz. A kicsiny orrfedÃ©lzeten egy kijÃ¡rati ajtÃ³ van. Minden
nyÃ-lÃ¡szÃ¡rÃ³ fÃ©mbÅ‘l van mellÃ©kelve, ezeket Ã©n festÃ©ssel, antikolÃ¡ssal fahatÃ¡sÃºvÃ¡ tettem, beragasztÃ¡suk elÅ‘tt.A t
Ã©pÃ-tÃ©se volt soron. A tattÃ¼krÃ¶n kÃ¶rben dÃ-szlÃ©cek futnak, ezeket nem volt gond felrakni. Alattuk Ãºjabb ajtÃ³k, ablako
az Ã¼veget is festÃ©ssel imitÃ¡ltam. A kormÃ¡nylapÃ¡tot mÃ¡r elÅ‘re elkÃ©szÃ-tettem. Gondot csak a rÃ©zzsanÃ©rok felrakÃ¡s
okozott, mert hÃ¡romszor tÃ¶rt el mire a helyÃ©re tudtam hajlÃ-tani az egyiket. Nagyon nehÃ©z volt a rÃ©z tengely darabokat
beilleszteni, amin a lapÃ¡t forog, nem is lett tÃ¶kÃ©letes nekem sem, de nem Ã©szrevehetÅ‘ a hiba. A kÃ©t lÃ¡nc, amit a
kÃ©szletben adnak a kormÃ¡nylapÃ¡thoz vicces, mint egy nyaklÃ¡nc darab, Ã©n matt fekete festÃ©ssel hihetÅ‘bbÃ© tettem. A
taterkÃ©lyt is elÅ‘re megÃ©pÃ-tettem, de sajnos hiÃ¡ba, mert persze nem lehetett hÃ¡tulrÃ³l beilleszteni, ahogy a kÃ¶nyv
mutatta, mert nem fÃ©rt el. Szinte teljesen szÃ©t kellett szedni Ã©s jÃ³cskÃ¡n lecsiszolni a szÃ©lekbÅ‘l, hogy a helyÃ©re menje
korlÃ¡t oszlopai szintÃ©n fÃ©mbÅ‘l voltak, jÃ³ sorjÃ¡san, amiket csiszoltam Ã©s festettem, Ã-gy mÃ¡r fa jelleget kaptak. A szintÃ
fÃ©m Ã¡gyÃº ablaktÃ¡blÃ¡kat is elÅ‘re lefestettem Ã©s a helyÃ¼kre ragasztottam. Most mÃ¡r a folyamatos festÃ©s is hozzÃ¡tart
az Ã©pÃ-tÃ©shez. ElhatÃ¡roztam, hogy a hajÃ³m hasznÃ¡lt lesz, lÃ¡tszÃ³dik majd rajta a tengeren, csatÃ¡ban tÃ¶ltÃ¶tt idÅ‘. A
hajÃ³testet kÃ-vÃ¼lrÅ‘l Ã¡tfÃºjtam egy mÃ©ly barna vizes bÃ¡zisÃº festÃ©kkel, a gerinc felÃ© sÃ¶tÃ©tedve, csak lazÃºrosan, ho
rÃ©z szegecs fejek Ã©s a palÃ¡nkvonalak mÃ©g elÅ‘tÅ±njenek a festÃ©s alatt. FeketÃ©vel sÃ¶tÃ©tebbre festettem a dÃ¶rzsfÃ
Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok kÃ¶rÃ© feketÃ©vel a lÅ‘por fÃ¼st nyomait fÃºjtam, valamint a szegletekben Ã¡rnyÃ©koltam, koszoltam. A
kormÃ¡nylapÃ¡t rÃ©zvereteit is matt feketÃ©re festettem. A fedÃ©lzetet sem hagytam gyÃ¡ri vajszÃ-nÅ±re. Nagyon hÃ-g feketÃ©
Ã¡tmostam az egÃ©szet, majd a palÃ¡nkok illesztÃ©seit kihÃºztam vÃ©kony ecsettel. A leendÅ‘ Ã¡gyÃºk helyÃ©nÃ©l intenzÃ-ve
koszolÃ¡st fÃºjtam, akÃ¡r csak a lÃ©pcsÅ‘k aljÃ¡hoz Ã©s a sarkokba. VilÃ¡gossal visszaecseteltem a jobban kopott gyakrabban
hasznÃ¡lt rÃ©szeket.Â A fedÃ©lzeti felÃ©pÃ-tmÃ©nyek nagyon minimÃ¡lisak egy darab kis Ã©pÃ¼let van, a tÃ¶bbi a hÃ¡rom
szellÅ‘zÅ‘rÃ¡cs. A horgonytartÃ³ gerenda Ã©s a kÃ¶tÃ©lbakok felrakÃ¡sa rutin munka volt. A korlÃ¡tok Ã©s lÃ©pcsÅ‘k mÃ¡r nem
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hajÃ³ kÃ©t oldalÃ¡n vÃ©gigfutÃ³ bÃ¡bos korlÃ¡t oszlopai ugyanis tÃºl magasak voltak. MindegyikbÅ‘l le kellett csiszolni jelentÅ‘se
Ã¶sszesen 22 darabot, persze ezek is fÃ©mbÅ‘l voltak. Ez sem volt elÃ©g. A korlÃ¡t lÃ©cÃ©bÅ‘l is vÃ©konyabbat kellett hasznÃ
hogy megfelelÅ‘en alacsony legyen. A fÃ©m lÃ©pcsÅ‘k kicsit alacsonyabbak voltak, mint kellene, de mÃ©g elmegy, sajnos
eggyel kevesebbet adtak a spanyol kollÃ©gÃ¡k, Ã-gy ezt fÃ¡bÃ³l pÃ³toltam. KifÃºrtam Ã©s felraktam a kÃ¼lsÅ‘ Ã©s belsÅ‘
kÃ¶tÃ©lpadokat is.Â Â Az egy darab mentÅ‘csÃ³nak is fÃ©m Ã¶ntvÃ©ny, de elÃ©g szÃ©p. FestÃ©ssel Ã©s nÃ©mi fa feljavÃ-tÃ
meggyÅ‘zÅ‘ lett, de ez csak kÃ©sÅ‘bb kerÃ¼l majd a helyÃ©re, akÃ¡rcsak a horgonyok. Ezeket is komolyan kellett antikolni, hog
Ã©letszerÅ±ek legyenek. KÃ¶vetkezhet majd az Ã¡gyÃºk, Ã¡rbocok Ã©s a fedÃ©lzeti szerelvÃ©nyek felrakÃ¡sa, majd a
folytatÃ¡sban.{mospagebreak title=3.rÃ©sz}Â A fedÃ©lzet felszerelÃ©se volt a soron kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s. ElÅ‘szÃ¶r a mentÅ‘
szereltem fel a fÅ‘fedÃ©lzet kÃ¶zepÃ©re, kÃ©t tartÃ³ba kellett lekÃ¶tni, nÃ©gy rÃ¶gzÃ-tÅ‘szemhez. A csÃ³nak kormÃ¡nylapÃ¡tja
Ãºgy be van dobva az evezÅ‘padokra. KÃ©t szivattyÃº is talÃ¡lhatÃ³ szimmetrikusan a fÅ‘Ã¡rboc kÃ©t oldalÃ¡n. Ezek fÃ©mbÅ‘l v
mellÃ©kelve, Ã¶sszeszerelÃ©sÃ¼k utÃ¡n a szokÃ¡sos mÃ³dszerrel festettem majd antikoltam Å‘ket. NÃ©hÃ¡ny kisebb kÃ¶tÃ©lb
elkÃ©szÃ-tÃ©se nem okozott problÃ©mÃ¡t ezek a vitorlÃ¡k kÃ¶tÃ©lzeteit rÃ¶gzÃ-tik majd, az Ã¡rbocok tÃ¶vÃ©nÃ©l helyezkedn
fedÃ©lzet nÃ©gy sarkÃ¡ban egy-egy kismÃ©retÅ± â€žkÃ©ziâ€• Ã¡gyÃº van, amik kÃ¶rbe forgathatÃ³k. Ezek elÃ©g szÃ©pen kid
csÅ‘torkolat belsejÃ©t matt a kÃ¼lsejÃ©t selyemfÃ©nyÅ± feketÃ©vel festettem le. Az igazÃ¡n izgulÃ³s feladat a tÃ-z darab agyÃ
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sa volt. Teljesen fÃ©mbÅ‘l adtÃ¡k a spanyolok Å‘ket. Sajnos mindegyik Ã¡gyÃºtalp sorjÃ¡s, â€žfÃ©lreÃ¶ntÃ¶ttâ€•
Rengeteg csiszolÃ¡ssal lehette meggyÅ‘zÅ‘vÃ© alakÃ-tani. A kerekek kÃ¼lsejÃ©re kis tengelyvÃ©geket is ragasztottam. A
csÃ¶vek viszont szÃ©pek, mintha esztergÃ¡ltÃ¡k volna Å‘ket, hibÃ¡tlanok. Itt is eltÃ©rtem a festÃ©ssel a megadottaktÃ³l, mert a
kÃ¶nyvben a csÃ¶vek sÃ¡rgarÃ©z szÃ-nÅ±ek, a talpak bronzhatÃ¡sÃºak. Ã‰n ellenben a csÃ¶veket feketÃ©re festettem a talpa
fÃ¡ra hasonlÃ-tÃ³ra. Egy-egy pÃ¡r vastag kÃ¶tÃ©l tartja a helyÃ¼kÃ¶n a kÃ©sz Ã¡gyÃºkat a fedÃ©lzeten, ami jelentÅ‘s leredukÃ
valÃ³sÃ¡gnak, de 1: 90-ben nem lehet csodÃ¡t vÃ¡rni, (ekkor dÃ¶ntÃ¶ttem el, hogy a kÃ¶vetkezÅ‘ hajÃ³m minimum 1: 60-as
mÃ©retarÃ¡nyÃº lesz). Az Ã¡gyÃºkat a fedÃ©lzetre aprÃ³ FBS pontokkal rÃ¶gzÃ-tettem, majd a kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttÃ¼k a fedÃ©lzetet
feketÃ©vel koszoltam. A talpak rÃ¶gzÃ-tÅ‘ kÃ¶teleit ragasztÃ³val tettem â€žsÃºlyosan lÃ³gÃ³vÃ¡â€•. A kÃ©t nagymÃ©retÅ± horg
volt gond felrakni. A tartÃ³bakjain egy blokkal kombinÃ¡lva kivÃ¡lÃ³an fÃ¼ggeszkedtek. A horgony kÃ¶tele a legvastagabb,
ezt is Ã¡t kellett festenem, mert fÃ©nyes csoki barna volt, tudom, hogy sokan nem szeretik, de Ã©n bizony feketÃ©re festettem,
kifeszÃ-tve, Ã-gy szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n szÃ©p esÃ©se lett. Ezek utÃ¡n raktam fel az alsÃ³ macskafejeket, oldalankÃ©nt 15-Ã¶t. Eze
drÃ³ttal rÃ¶gzÃ¼lnek az oldalpÃ¡rkÃ¡nyhoz Ã©s a lyukon Ã¡t a hajÃ³test oldalÃ¡hoz egy-egy szeggel. A macskafejek furatait
Ãºjra Ã¡tjÃ¡rattam a fÃºrÃ³val ne, hogy a kÃ©sÅ‘bbiekben a kÃ¶tÃ¶zÃ©skor ne menjen Ã¡t rajta a kÃ¶tÃ©l. Persze itt is erÅ‘sen
antikoltam mindent. A hajÃ³test dÃ-szekÃ©nt kÃ¶rben 12 darab szÃ-nes pajzsot mellÃ©keltek. A zÃ¡szlÃ³kon kÃ-vÃ¼l ezek az
egyetlen szÃ-nes dolgok a hajÃ³n. Ezek is egyszÃ-nÅ± fÃ©m Ã¶ntvÃ©nyek, de szÃ©p rÃ©szletesek. Piros fehÃ©r szÃ-nre ecse
festettem meg, majd a helyÃ¼kre ragasztottam Å‘ket. A hajÃ³ tat lÃ¡mpÃ¡ja is szÃ©p pÃ©ldÃ¡ny, egy van belÅ‘le, fent kÃ¶zÃ©pe
A piros belsejÃ©t egy hengeresre tekert piros fÃ³lia adja. Sajnos a tat vÃ©kony anyagvastagsÃ¡ga miatt elÃ©g macerÃ¡s a
felrakÃ¡sa, mert nem lehet kellÅ‘en mÃ©ly lyukat fÃºrni, kÃ©tszer le is tÃ¶rtem az Ã©pÃ-tÃ©s sorÃ¡n. Ezzel a hajÃ³ â€žalsÃ³â€•
Ã©pÃ-tÃ©se befejezÅ‘dÃ¶tt, most mÃ¡r â€žcsakâ€• az Ã¡rbocok, kÃ¶telek Ã©s vitorlÃ¡k vannak hÃ¡tra, ezek tÃ¶rtÃ©nete lesz a
rÃ©szben.

{mospagebreak title=BefejezÃ©s}Â BefejezÃ©sAz Ã¡rbocok mÃ©retre szabÃ¡sa utÃ¡n csiszolÃ³papÃ-rral elvÃ©konyÃ-tottam Å‘k
ehhez nagy segÃ-tsÃ©g a rudakhoz mellÃ©kelt 1:1-es mÅ±szaki rajz. SzÃ¡razon a helyÃ¼kre prÃ³bÃ¡ltam Å‘ket, szerencsÃ©re
mind nagyon stabilan illeszkedett a fÃ©szkÃ©be. A terebek fÃ©mbÅ‘l vannak, ezek is festve lettek, fahatÃ¡sÃºra. A vÃ©gsÅ‘
beragasztÃ¡s elÅ‘tt mindegyik Ã¡rbocot Ã¶sszeszereltem minden alkatrÃ©szÃ©vel egyÃ¼tt, a tÃ¶kÃ©letes illeszkedÃ©st
ellenÅ‘rizendÅ‘. EzutÃ¡n a terebek alatti szakaszt mindhÃ¡rom rÃºdon be kellett szakaszosan bandÃ¡zsolni, mintha tÃ¶bb
negyedbÅ‘l lenne az Ã¡rbocrÃºd. A beragasztÃ¡s utÃ¡n egy napig szÃ¡radni hagytam Å‘ket. TermÃ©szetesen az orrÃ¡rboc is mos
kerÃ¼lt a helyÃ©re, ezt kÃ¼lÃ¶n egy kÃ¶tÃ©lbandÃ¡zs szorÃ-tja az orrtÅ‘kÃ©hez. Az Ã¡rbocok felÃ©pÃ-tÃ©se utÃ¡n az Ã¡llÃ³k
felrakÃ¡sa kÃ¶vetkezett. A jÃ³l Ã©rtelmezhetÅ‘ Ã©pÃ-tÃ©si rajz alapjÃ¡n haladtam elÅ‘re. Az oldalkÃ¶telek hÃ¡lÃ³ja kÃ¶vetkezet
Fontos, hogy a macskafejek sora pÃ¡rhuzamos legyen egymÃ¡ssal, ez tÃ¶bbÃ©-kevÃ©sbÃ© sikerÃ¼lt csak megoldanom. A
hÃ¡gÃ³szÃ¡lak felrakÃ¡sa inkÃ¡bb fÃ¡rasztÃ³, mint nehÃ©z feladat, Ã©n szorÃ-tÃ³ nyolcasokat Ã©s a pÃ¡rhuzamossÃ¡ghoz egy
papÃ-rcsÃ-kot hasznÃ¡ltam. A fÅ‘ Ã©s elÅ‘Ã¡rboc oldalkÃ¶telei a sudÃ¡rszÃ¡ron mÃ¡r nehezebb diÃ³, mert itt mÃ¡r nagyon aprÃ³
macskafejek Ã©s az alsÃ³ sornak nincs meg a normÃ¡lis helye sem. Az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzetet az elÅ‘Ã¡rboc tarcskÃ¶telÃ©vel kezdt
Ã-gy haladva egyre hÃ¡trÃ¡bb Ã©s feljebb. Ezeket feszÃ-tÅ‘kengyelekkel lehet vÃ©glegesre hÃºzni, Ã©n akkor feszÃ-tetem meg
Å‘ket, egyenkÃ©nt, amikor mÃ¡r mind fent volt. A vitorlÃ¡k sajnos nem igazÃ¡n valÃ³sÃ¡ghÅ±ek, a csÃ-k osztÃ¡sa sem stimmel,
az anyaguk vastag, Ãºgy Ã¡llnak, mintha kartonbÃ³l lennÃ©nek. KÃ¶rben a vÃ¡sznak nÃ©gy sarkÃ¡ban egy-egy Ã³riÃ¡si
kÃ¶tÃ©lfÃ¼let hagyott a kedves spanyol varrÃ³nÅ‘, csak nem tudom minek, ezeket mind levÃ¡gtam rÃ³luk. A vitorlarudakra
folyamatos csomÃ³zÃ¡ssal kÃ¶tÃ¶ttem fel Å‘ket, aztÃ¡n a megfelelÅ‘ blokkokat rÃ¶gzÃ-tettem a rudakon. A vakvitorlÃ¡t raktam
fel elÅ‘szÃ¶r, egyszerÅ± kÃ¶tÃ©lnyaklÃ³val illeszkedik a rÃºdhoz. A kar Ã©s szarvkÃ¶telek felszerelÃ©se nem volt gond, mert
minden blokk kivÃ¡lÃ³an mÅ±kÃ¶dÃ¶tt, a kÃ¶tÃ©lzet rajza vilÃ¡gosan kÃ¶vethetÅ‘. AztÃ¡n az elÅ‘tÃ¶rzsvitorla, majd a fÅ‘vitorla
kÃ¶vetkezett, ezeknek nyaklÃ³i mÃ¡r bonyolultabbak, viszont lÃ¡tvÃ¡nyosak. A bevonÃ³ Ã©s szarvkÃ¶telek laza lÃ³gÃ¡sÃ¡t nem
tudtam maradÃ©ktalanul visszaadni, a legjobb eredmÃ©nyt nekem a nedvesen felrakott kÃ¶tÃ©l adta, amit mÃ©g nedves
ecsettel tettem "belÃ³gÃ³vÃ¡".Eggyel fentebb a tÃ¶bbi vitorla felrakÃ¡sa mÃ¡r gyerekjÃ¡tÃ©k volt, ez az Ã©pÃ-tÃ©s igazÃ¡n
kedvemre valÃ³ szakasza volt, mert hirtelen nagyot vÃ¡ltozott a hajÃ³ Ã¶sszkÃ©pe a mÃ©retes vÃ¡sznak felkerÃ¼lÃ©sÃ©vel. A
fordÃ-tÃ³kÃ¶telek a tarcskÃ¶telekhez csatlakozva futnak le a fedÃ©lzetre a kÃ¶tÃ©lbakokhoz, sajnos a feszessÃ©g Ã©rdekÃ©b
is tÃ©rÃ-tettÃ©k az egyenestÅ‘l. A makett leggyengÃ©bb rÃ©sze kÃ¶vetkezett most a zÃ¡szlÃ³k. Szinte hihetetlen, de selyemre
nyomott kÃ©toldalas matricÃ¡bÃ³l gondoltÃ¡k ezt a kÃ©szÃ-tÅ‘k. Ã‰n egy darab selymet matt lakkal Ã¡tkentem, amitÅ‘l olyan le
mint a papÃ-r, lehette rÃ¡ festeni, tehÃ¡t megfestettem a hÃ¡rom zÃ¡szlÃ³t Ãºjra Ã©s jelentÅ‘sen meggyÅ±rve kÃ¶tÃ¶ttem fel Å‘k
Ezzel kÃ©sz lett a makett. Nyolc hÃ³napot vett igÃ©nybe az Ã©pÃ-tÃ©se, persze sok hÃ©t szÃ¼nettel kÃ¶zben. Sokat tanultam
Ã©pÃ-tÃ©s kÃ¶zben, a kÃ¶tÃ©lzettel, csomÃ³kkal, vitorlÃ¡kkal sokkal precÃ-zebben kell a jÃ¶vÅ‘ben bÃ¡nnom stb. TalÃ¡n Å‘ssz
fogok egy mÃ¡siknak, ami nagyobb legalÃ¡bb 1:50-es mÃ©retarÃ¡nyÃº, talÃ¡n egy szÃ©p klipper lesz. A vitorlÃ¡kat magam
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varrom majd, Ã©s egyedileg gyÃ¡rtott kÃ¶teleket fogok hasznÃ¡lni. Ezt a makettet valÃ³szÃ-nÅ±leg eladom. Beneveztem a
mosonmagyarÃ³vÃ¡ri makettversenyre, ahol Ã¶tÃ¶dik lett a 12 darabos vitorlÃ¡s hajÃ³ mezÅ‘nyben. KÃ¶szÃ¶nÃ¶m a
tÃ¼relmet: Mike T.
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