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A hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek egy internetrÅ‘l letÃ¶ltÃ¶tt terv alapjÃ¡n kezdtem hozzÃ¡, a cikkben az eddig megszokott mÃ³don,
"lÃ©pÃ©srÅ‘l-lÃ©pÃ©sre" mutatom be a hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t.

2005 novemberÃ©ben kezdtem el egy algÃ-ri sebek Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t F. Chapman terve alapjÃ¡n. A terv itt lÃ¡thatÃ³, az internetrÅ
tÃ¶ltÃ¶ttem le, Ã©s egy digitÃ¡lis mÃ¡solÃ³ Ã¼zemnÃ©l nyomtatattam ki 1: 50 mÃ©retarÃ¡nyban. A rajzon az eredeti lÃ©ptÃ©k
van adva svÃ©d, angol Ã©s francia lÃ¡bban, ebbÅ‘l kell Ã¡tszÃ¡molni metrikus mÃ©rtÃ©kre.

RÃ¶viden a hajÃ³tÃ-pus tÃ¶rtÃ©netÃ©bÅ‘l: barbareszk kalÃ³zok fejlesztettÃ©k ki a XVII szd. elejÃ©n a fÃ¶ldkÃ¶zi tengerei gÃ¡ly
a tÅ±zerÅ‘ fokozÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben, megtartva az evezÅ‘ hasznÃ¡lat lehetÅ‘sÃ©gÃ©t, Ã©s hasznÃ¡ltÃ¡k a XIX szd. kÃ¶zepÃ©ig
Ã¡tvette a spanyol Ã©s a francia haditengerÃ©szet is. Nem csak hadi, de kereskedelmi forgalomban is elÅ‘fordult.Az Ã©pÃ-tÃ©s
szokÃ¡sos lamellÃ¡s Ã¶sszerakÃ³s mÃ³dszerrel indult, a terv alapjÃ¡n megrajzoltam a gerinc Ã©s borda sablonokat ezeket
papÃ-rbÃ³l kivÃ¡gtam Ã©s az alaplemezre tapÃ©taragasztÃ³val rÃ¡ragasztottam, ez a mÃ³dszer sokkal pontosabb kivÃ¡gÃ¡st
biztosit, mint a szokÃ¡sos karbon papÃ-ros Ã¡tmÃ¡solÃ¡s. Ã‰rdekessÃ©gkÃ©p elmondom, hogy a bordasablonok kidolgozÃ¡sÃ
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pet hasznÃ¡ltam, a rajzokat scenneltem, kettÃ©vÃ¡gtam, tÃ¼krÃ¶ztem, majd Ãºjra illesztettem, ez Ã-gy sokkal
pontosabb eljÃ¡rÃ¡s mind a fÃ©loldal karbon papiros Ã¡tmÃ¡solÃ¡sa. Persze ez egy tÃ¼relemjÃ¡tÃ©k, mert ahhoz hogy pontosan
illeszkedjen, szÃ¼ksÃ©g van a scennelÃ©s utÃ¡n egy-kÃ©t fokos forgatÃ¡sra, Ã©s a scennelÃ©snÃ©l is el kell talÃ¡lni a megfel
felbontÃ¡st ahhoz, hogy a mÃ©ret ne vÃ¡ltozzon. Mivel a bordarajz a palÃ¡nkozott mÃ©reteket adja meg ebbÅ‘l a palÃ¡nk
vastagsÃ¡gÃ¡t - nÃ¡lam 1mm - le kellett venni. A lamellÃ¡k kivÃ¡gÃ¡sa utÃ¡n a papÃ-rt lemosÃ¡ssal eltÃ¡volÃ-tottam, a hajÃ³
vÃ¡zÃ¡t Ã¶sszeÃ¡llÃ-tottam, Ã©s a gÃ¶rbÃ¼leteknek megfelelÅ‘en lecsiszoltam. VigyÃ¡zni kell arra is, hogy a hajÃ³ elejÃ©n Ã©s
vÃ©gÃ©n, ahol a vÃ-zvonal hajlÃ¡sa nagy, a bÅ‘vÃ¼lÅ‘ oldalon megfelelÅ‘ rÃ¡hagyÃ¡ssal dolgozzunk, kÃ¼lÃ¶nben a palÃ¡nkna
nem lesz megfelelÅ‘ a felfekvÃ©se.

Az Ã©pÃ-tÃ©s korai fÃ¡zisÃ¡rÃ³l nincs kÃ©p, mert akkor mÃ©g nem volt digitÃ¡lis gÃ©pem, ezÃ©rt csak szÃ³beli beszÃ¡molÃ³t
A gerinclemez kiszabÃ¡sÃ¡nÃ¡l a gerincet figyelmen kÃ-vÃ¼l hagytam, az csak kÃ©sÅ‘bb kerÃ¼lt felragasztÃ¡sra. EzutÃ¡n
kÃ¶vetkezett a fedÃ©lzet palÃ¡nkozÃ¡sa, majd a mellvÃ©det tartÃ³ bordÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©se, ehhez egy tartÃ³keretre volt szÃ¼
ami a sÃ³lya hosszÃ¡ra csavarozott kÃ©t fÃ¼ggÅ‘leges, a felsÅ‘ rÃ©szÃ©n a mellvÃ©d Ã-vÃ©nek megfelelÅ‘en ledolgozott
rÃ©teglemezbÅ‘l Ã©s az erre szÃ¶gezett vÃ-zszintes tartÃ³lemezbÅ‘l Ã¡llt, aminek kÃ¶zepÃ©t a mellvÃ©d felsÅ‘ vonala szerint
kivÃ¡gtam, a bordÃ¡k helyÃ©n kis bevÃ¡gÃ¡sokat alkalmaztam. A bordÃ¡kat ezekbe illesztve a fedÃ©lzethez ragasztottam.
EzutÃ¡n a kÃ©toldali Ã¡gyÃº fedÃ©lzet kÃ¶vetkezett. HasonlÃ³an oldottam meg az orr Ã©s a tat Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t is.

Mivel a hajÃ³ nem kittbÅ‘l Ã©pÃ¼l a megfelelÅ‘ nyersanyag elÅ‘teremtÃ©sÃ©rÅ‘l magamnak kellett gondoskodni, a bordÃ¡kat Ã©
gerinclemezt kÃ-sÃ©rletkÃ©ppen - sokaknak talÃ¡n megdÃ¶bbentÅ‘ mÃ³don -5 mm-es laminÃ¡lt padlÃ³bÃ³l kÃ©szÃ-tettem,
tÃ¶kÃ©letesen bevÃ¡lt, kissÃ© nehÃ©z fÅ±rÃ©szelni, de csiszolni annÃ¡l kÃ¶nnyebb Ã©s a palÃ¡nkozÃ¡s utÃ¡n semmi nem lÃ¡t
belÅ‘le. A tÃ¶bbi anyag vÃ¶rÃ¶s bÃ¼kk, ami rÃ©gi kiselejtezett irodabÃºtorokbÃ³l szÃ¡rmazik, valamikor mÃ©g fÃ¡bÃ³l gyÃ¡rtott
azokat. Marjai is ezt ajÃ¡nlotta. Sajnos a kÃ©szlet lassan kimerÃ¼l. A feldolgozÃ¡shoz kell nÃ©hÃ¡ny alapgÃ©p, amit mÃ¡r
bemutattam egy korÃ¡bbi cikkben. A bordÃ¡zatra egy rÃ©teg palÃ¡nk kerÃ¼lt, 1mm vastagsÃ¡gÃº, 4mm szÃ©les, 120 mm
hosszÃº csÃ-kokbÃ³l, de a vÃ©geken termÃ©szetesen elkeskenyednek, szÃ©lesednek Ã©s rÃ¶vidÃ¼lnek a szÃ¼ksÃ©g szerin
felrakÃ¡s a kÃ¶vetkezÅ‘, a mÃ©retre vÃ¡gott palÃ¡nkot vÃ-zbe Ã¡ztattam, Ã-gy nagyon kÃ¶nnyen hajlik. Az Ã©lÃ©t Ã©s a kÃ¶zb
bordÃ¡kat faipari ragasztÃ³val bekentem, a kÃ©t vÃ©gÃ©t pedig pillanat ragasztÃ³val ragasztottam, majd megfelelÅ‘
hÅ‘mÃ©rsÃ©kletre beÃ¡llÃ-tott vasalÃ³val a helyÃ©n szÃ¡rÃ-tottam, Ã-gy tÃ¶kÃ©letesen idomul a felÃ¼letre, a ragasztÃ³ kÃ¶tÃ
zavarja, sÅ‘t elÅ‘segÃ-ti, hogy az anyag nedves. Arra kell nagyon vigyÃ¡zni, hogy a bordÃ¡k kÃ¶zt a vasalÃ³t ne nyomjuk
erÅ‘sen, mert a palÃ¡nk akkor belapulhat. A szÃ¶gezÃ©s ennÃ©l a mÃ©retarÃ¡nynÃ¡l megvalÃ³sÃ-thatatlan, kÃ©pzeljÃ¼k el, eg
cm-es szÃ¶gfej a maketten 50- szer kisebb, 0,4 mm lenne.

Ãšjabb kÃ©pek az Ã©pÃ-tÃ©srÅ‘l:
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A tovÃ¡bbiakban kevesebb szÃ¶veg lesz, az Ã©pÃ-tÃ©s folyamatÃ¡t inkÃ¡bb kÃ©pekben szeretnÃ©m bemutatni.

{mospagebreak title=2.rÃ©sz}

A cikk elsÅ‘ rÃ©szÃ©t azzal zÃ¡rtam, hogy az Ã©pÃ-tÃ©s tovÃ¡bbi folyamatÃ¡rÃ³l is beszÃ¡molÃ³ cikket fogok megjelentetni a la
hasÃ¡bjain. Nos elÃ©rkezett az a pillanat, amikor azt hiszem, ezt Ã©rdemes megtennem.

KÃ¶vetkezzen elÅ‘szÃ¶r nÃ©hÃ¡ny tÃ¡vlati kÃ©p:

A hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s famunkÃ¡lataiban semmi olyan nem volt, amit mÃ¡sok mÃ¡r ne Ã-rtak volna meg, Ãºgyhogy azzal nem
foglalkozom. A festÃ©shez nincs valami nagy Ã©rzÃ©kem, Ã©s fÃ©lek is tÅ‘le, mert ha ekkor az ember elront valamit, azt mÃ¡r
lehet kijavÃ-tani. Ãšgy Ã©rzem most se nagyon remekeltem, elÅ‘szÃ¶r azt gondoltam, hogy csak pÃ¡colok Ã©s lakkozok, de a
pÃ¡colÃ¡s utÃ¡n olyan foltos volt a hajÃ³oldal, hogy visszatÃ©rtem a festÃ©shez. Nem tudom, mÃ¡sok hogyan csinÃ¡ljÃ¡k, nekem
ez a pÃ¡colÃ¡s sose jÃ¶n be. A festÃ©s utÃ¡n, a festett Ã©s natÃºr rÃ©szeket egyarÃ¡nt matt fÃ©nyÅ±, higÃ-tott lakkal ecsetelte
aranyozÃ¡s volt a legkellemetlenebb, mert a festÃ©k olaj bÃ¡zisÃº volt, beszivÃ¡rgott a maszkolÃ¡s alÃ¡, Ã©s rÃ¡adÃ¡sul napoka
kellett vÃ¡rni mire megszÃ¡radt.
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Ã‰s nÃ©hÃ¡ny kÃ¶zeli kÃ©p:

Â
Â

Â
Â

Ami azt illeti fÃ©nykÃ©pÃ©sznek se vagyok igazÃ¡n valami nagy tehetsÃ©g, sose sikerÃ¼l igazÃ¡n jÃ³ kÃ©peket kÃ©szÃ-teni.
tÃºl sÃ¶tÃ©t, vagy tÃºl vilÃ¡gos, vagy Ã©letlen, Ã©s mindig Ã©ppen ott van Ã¡rnyÃ©k, ahol nem kellene.

ValÃ³szÃ-nÅ± a vaku a fÅ‘ bÅ±nÃ¶s, Ã©s termÃ©szetes fÃ©nyben biztosan jobb lenne, de hÃ¡t egy panelban hol van termÃ©sz
fÃ©ny.

Ebben az Ã¡llapotÃ¡ban a hajÃ³test mÃ¡r csaknem teljesen kÃ©sz, mÃ©g a tatsÃ¡tor vÃ¡zÃ¡t kell elkÃ©szÃ-teni, Ã©s a
tatfelÃ©pÃ-tmÃ©ny oldalÃ¡ra, az Ã¡gyÃº lÅ‘rÃ©sek alÃ¡ jÃ¶n mÃ©g mindkÃ©nt oldalon 6db dÃ-szÃ-tÅ‘ tÃ¡bla, ami sajnos a tervr
kidolgozva, arra nekem kell valamifÃ©le arabeszket kiÃ¶tlenem. De ezeket majd csak kÃ©sÅ‘bb fogom megcsinÃ¡lni, kell
valami vÃ¡ltozatossÃ¡g a munkÃ¡ban.

Ã‰pp ezÃ©rt most Ã¡ttÃ©rek az Ã¡gyuk elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re. Kell 4db elÅ‘renÃ©zÅ‘ 12 fontos, 16 db oldalra nÃ©zÅ‘ 6 fontos, Ã
fontos a tatfelÃ©pÃ-tmÃ©nyre, Ãºgyhogy lesz mivel foglalkozni az elkÃ¶vetkezendÅ‘ tÃ©li estÃ©ken. Azt, hogy mikÃ©pp gyÃ¡rto
mÃ©g nem dÃ¶ntÃ¶ttem el, valamikor kÃ-sÃ©rleteztem Ã³lomÃ¶ntÃ©ssel, nos akkor nem valami jÃ³l sikerÃ¼lt, most Ãºjra
megprÃ³bÃ¡lom, ha nem jÃ¶n be, akkor esztergÃ¡lyozom fÃ¡bÃ³l, mert fÃ©mesztergÃ¡m nincs.

TehÃ¡t valÃ³szÃ-nÅ±leg januÃ¡r is lesz mÃ¡r, mire a kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©sz sorra kerÃ¼lhet, addig is mindenkinek jÃ³ Ã©pÃ-tÃ©st.

hajÃ³mester
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JÃ³cskÃ¡n megkÃ©sve, aminek okairÃ³l nem akarok Ã-rni, folytatom a sebek Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek bemutatÃ¡sÃ¡t, ami az Ã¡gyuk
elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l szÃ³l. Ez annak is komoly munka, aki ehhez megfelelÅ‘ gÃ©pekkel rendelkezik, hÃ¡t mÃ©g az olyannak, a
ehhez semmi sincs. MitÂ tehet? ElkÃ©szÃ-tettei, ha van hozzÃ¡ egy alkalmas ismerÅ‘se, vagy kÃ©szen megvÃ¡sÃ¡rolja, vagy
valahogy megkÃ¼zd vele.

Ã‰n ezt csinÃ¡ltam. ElÅ‘szÃ¶r prÃ³bÃ¡lkoztam az Ã³lomÃ¶ntÃ©ssel. KÃ©t problÃ©ma adÃ³dott, az Ã³lom felÃ¼lete tÃºl durva le
mÃ©g talÃ¡n le lehetetett volna csiszolni, de az Ã¶ntecsbe nem tudtam megfelelÅ‘en kÃ¶zpontos furatot kÃ©szÃ-teni. Furat
nÃ©lkÃ¼l az Ã¡gyÃºcsÅ‘ meg semmilyen.
EsztergÃ¡lni fÃ¡bÃ³l, csak ez maradt, mert ehhez egy eszkÃ¶zt otthon is Ã¶ssze lehet barkÃ¡csolni. Mint ezt itt.

Az alapja egy falapra rÃ¶gzÃ-tett mÃºltifunkciÃ³s kisgÃ©p, aminek fejÃ©be egy levÃ¡gott fejÅ± facsavart fogtam, vele szemben a
tartÃ³csÃºcs egy L alakÃºra Ã¶sszeÃ¡llÃ-tott fa lapba sÃ¼llyesztett jÃ¡tÃ©k villanymotor tengelye. Egy kÃ©stÃ¡masztÃ³ lemez Ã
kÃ©sz. TÃºl sokat nem akartam vele bajlÃ³dni, ezÃ©rt csak ideiglenesen lett rÃ¶gzÃ-tve az egÃ©sz pillanatszorÃ-tÃ³kkal.
MegfelelÅ‘ vastagsÃ¡gÃº fa rÃºdbÃ³l levÃ¡gtam az alapanyagot, a kÃ©t vÃ©gÃ©be szÃ¼ksÃ©ges vastagsÃ¡gÃº fÃºrÃ³val befÃº
egyik felÃ©t behajtottam a facsavarba, a mÃ¡sikat a villanymotor tengelyÃ©re hÃºztam Ã©s mÃ¡r indult is az esztergÃ¡lyozÃ¡s. Ã
a furat kÃ¶zpontos lett. A kÃ©t csÃºcs egybeesÃ©sÃ©nek a pontossÃ¡ga nem olyan fontos, mert a kÃ©st Ãºgyis kÃ©zzel kell
vezetni. Az elkÃ©szÃ¼lt Ã¡gyÃºcsÅ‘ oldalÃ¡t Ã¡tfÃºrtam Ã©s egy vÃ©kony rÃºdbÃ³l levÃ¡gott csapot vertem bele. Most mÃ¡r csa
bronz szÃ-nÅ± akrÃ-ll festÃ©kkel kellett lefesteni Ã©s kÃ©sz. Persze nem olyan lÃ¡tvÃ¡nyos mint a fÃ©m, de ha jÃ³l megnÃ©zz
fÃ©mbÅ‘l esztergÃ¡lyozott Ã¡gyÃº sem Ã©ppen tÃ¶kÃ©letes mÃ¡solata a korabeli lÃ¶vegeknek. Itt mindenfÃ©lekÃ©pp a preciziÃ
Ã¶ntÃ©s lenne a jÃ³, de hÃ¡zilag kivitelezhetetlen.

Az Ã¡gyÃºtalpak elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez az itt lÃ¡thatÃ³ fÃ©m sablont kÃ©szÃ-tettem. Ezt egy megfelelÅ‘ vastagsÃ¡gÃºra elkÃ©sz
lÃ©cre, egy krokodil csipesszel rÃ¶gzÃ-tettem, a szabad vÃ©gÃ©nÃ©l satuba szorÃ-tottam, a hozzÃ¡fÃ©rhetÅ‘ rÃ©szeken
lombfÅ±rÃ©sszel kÃ¶rbe vÃ¡gtam, aztÃ¡n tÅ± reszelÅ‘vel kiigazÃ-tottam, majd kivÃ©ve a satubÃ³l a mÃ¡sik oldalÃ¡nÃ¡l befogtam
Ã-gy megmunkÃ¡lva befejeztem. A kerekeket a csÃ¶vekhez hasonlÃ³ mÃ³don esztergÃ¡lyoztam, az Ã¶sszeragasztÃ¡s meg
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb nehÃ©zsÃ©get nem okozott, ahogy a tengelyek elkÃ©szÃ-tÃ©se sem. AztÃ¡n pÃ¡colÃ¡s, Ã©s a csÃ¶vek felhe
a lafettÃ¡ra.. Itt a szÃ¶gnek elÅ‘ kell fÃºrni, mert kÃ¼lÃ¶nben beverhetetlen, vagy mindent szÃ©trepeszt. Hogy miÃ©rt nem
festettem pÃ-rosra az Ã¡gyÃºtalpakat? Mert Ãºgy gondoltam, ez egy kalÃ³zhajÃ³, rÃ¡adÃ¡sul berber, Ã©s nem valÃ³szÃ-nÅ±,
hogy mindenben kÃ¶vettÃ©k az eurÃ³pai szokÃ¡sokat.

Az Ã¡gyuk felrakÃ¡sa a fedÃ©lzetre nem jelentetett igazÃ¡n nagy munkÃ¡t, mert a tervbÅ‘l teljesen nyilvÃ¡nvalÃ³, hogy fixre
voltak kÃ¶tve Ã©s nem rendelkeztek vontatÃ³ kÃ¶telekkel, azaz nem lehetetett elÅ‘re hÃ¡tra mozgatni Å‘ket. Akkor hogyan
tÃ¶ltÃ¶ttÃ©k? Nos a korlÃ¡ton Ã¡thajolva, ami nem lehetett valami kellemes elfoglaltsÃ¡g egy Ã¼tkÃ¶zet hevÃ©ben. AzÃ©rt volt
mindez Ã-gy, mert a mozgatÃ¡shoz nem volt elÃ©g hely. EzÃ©rt nincs Ã¡gyÃºablak sem.

VÃ©gÃ¼l nÃ©hÃ¡ny kÃ©p a hajÃ³rÃ³l, melyen mÃ¡r rajta van a tatsÃ¡tor vÃ¡za, Ã©s a tatfelÃ©pÃ-tmÃ©ny oldaldÃ-sze is. Ez fÃ
kifaraghatatlan volt. Ezt az egyszerÅ± dÃ-szt vÃ©kony rÃ©zdrÃ³tbÃ³l hajlÃ-tgattam Ã©s aranyfestÃ©ssel ellÃ¡tva, az oldallapokr
ragasztottam, nem Ã©ppen a legjobban sikerÃ¼lt.

Â
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Â Ezek a kÃ©pek kissÃ© jobbak mint az elÅ‘zÅ‘ek, mert termÃ©szetes fÃ©nyben kÃ©szÃ¼ltek, Ã©s megtanultam azt is, hogy n
felbontÃ¡ssal nem szabad dolgozni, mert ez olyan hatÃ¡st kelt, mintha nagyÃ-tÃ³ alÃ¡ helyzenÃ©nk a hajÃ³t, ami Ã-gy a
rÃ©szletekben mÃ¡r nem valami szÃ©p kÃ©pet mutat. A kÃ©pÃ©lessÃ©g mÃ©g mindig nem a legtÃ¶kÃ©letesebb.

Az Ã©pÃ-tÃ©sben mÃ¡r jÃ³val elÅ‘bbre tartok, a vitorlÃ¡kat megvarrtam, most kÃ©szÃ¼lnek a vitorla rudak. A befejezÅ‘ cikkem
fog szÃ³lni.

ÃœdvÃ¶zlettel: hajÃ³mester

Â

{mospagebreak title=4.rÃ©sz}Â

Ebben a rÃ©szben a vitorlÃ¡zat elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l, a kÃ¶tÃ©lfonÃ¡srÃ³l, a hajÃ³ra valÃ³ felszerelÃ©srÅ‘l tÃ¡jÃ©koztatom az

Megfigyeltem, a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©srÅ‘l szÃ³lÃ³ cikkek nem sokat foglalkoznak ezzel a tÃ©mÃ¡val, ezÃ©rt a bemutatÃ¡st most bÅ‘v
veszem az elÅ‘zÅ‘ rÃ©szekhez kÃ©pest.

Â

A hajÃ³ vitorlÃ¡zata az alÃ¡bbi tervrajz szerint kÃ©szÃ¼ltÂ
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Ez egy spanyol sebek vitorla tervezete, de mivel a hajÃ³ 80 %-ban megegyezik az algÃ-ri sebekkel, a vitorlÃ¡zat is
bizonyÃ¡ra hasonlÃ³ volt.

Â

A vitorlÃ¡zat szÃ-nÃ©hez a rozsdavÃ¶rÃ¶s szÃ-nt vÃ¡lasztottam, ami MediterrÃ¡neumban elÃ©ggÃ© elterjedt volt, ahogy az tÃ¶
korabeli festmÃ©nyen is lÃ¡thatÃ³. A kalÃ³zok fÃ¶lÃ¶ttÃ©bb kedveltÃ©k ezt a baljÃ³s szint, ami mÃ¡r a lÃ¡tvÃ¡nyÃ¡val fÃ©lelmet
keltett. KÃ©szÃ-tÃ©shez legjobb a sokat hasznÃ¡lt, agyonmosott pamutvÃ¡szon. Ebben a szÃ-nben nem volt, ezÃ©rt Ãºjat kellet
vÃ¡sÃ¡rolnom, de a felhasznÃ¡lÃ¡s elÅ‘tt jÃ³ forrÃ³ vÃ-zben alaposan kifÅ‘ztem, ami csÃ¶kkentette a merevsÃ©gÃ©t. Az
alÃ¡bbiakban tatvitorla elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t lÃ¡thatjuk

Â

Â

A vitorla kiszabÃ¡sÃ¡hoz a tervrajzrÃ³l mÃ¡solatot kÃ©szÃ-tettem egy papÃ-rlapra. Erre rÃ¡rajzoltam a beszegÃ©sre szÃ¡nt
kÃ©tszeri felhajtÃ¡shoz 10 mm-t. Ez az anyag vastagsÃ¡gÃ¡tÃ³l fÃ¼gg, a vastagabb anyagnÃ¡l tÃ¶bbet, a vÃ©konyabbnÃ¡l
kevesebbet kell. A vitorlacsÃ-kok varrÃ¡si vonalait is Ã¡brÃ¡zoltam, ami megkÃ¶nnyÃ-ti majd a tovÃ¡bbi munkÃ¡t. Ez a
szabÃ¡sminta.

Â vÃ¡sznat kemÃ©nyÃ-tÅ‘s vÃ-zbe Ã¡ztattam, majd finoman kivasaltam. EttÅ‘l a vÃ¡szon merev lesz, ami megkÃ¶nnyÃ-ti Ã©s
pontosabbÃ¡ teszi a szabÃ¡st. A szabÃ¡smintÃ¡t a vÃ¡szonra helyezve, nÃ©hÃ¡ny ponton ragasztÃ³ szalaggal a vÃ¡szonhoz
rÃ¶gzÃ-tve, puha, 2B-s, tompa hegyÅ± ceruzÃ¡val Ã©s egy vonalzÃ³val elvÃ©geztem a kÃ¶rberajzolÃ¡st. A szabÃ¡smintÃ¡t az
anyagrÃ³l levÃ©ve, a hiÃ¡nyzÃ³ rÃ©szeket kiegÃ©szÃ-tettem Arra is figyelni kell, hogy az anyag szÃ¶vÃ©si vonalai megfelelÅ‘en
essenek. Ezt kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a hÃ¡romszÃ¶g alakÃº vitorlÃ¡knÃ¡l lehet elszÃºrni.

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©sben varrÃ³gÃ©ppel vÃ©gigvarrtam a vitorlacsÃ-kokat imitÃ¡lÃ³ vonalat, majd jÃ³ Ã©les ollÃ³val kÃ¶rbevÃ
a rajzot. A vitorla hosszabb oldalÃ¡nÃ¡l pontosan a szabÃ¡si vonal mentÃ©n, a tÃ¶bbi rÃ©szen kb. olyan 2 cm rÃ¡hagyÃ¡ssal. Ez
azÃ©rt kell, nehogy a kÃ©sÅ‘bbiek sorÃ¡n kellemetlen meglepetÃ©sben legyen rÃ©szÃ¼nk azÃ¡ltal, hogy nem lesz elegendÅ‘ a
anyag. A felhajtÃ¡s, a varrÃ¡s sorÃ¡n az anyag hÃºzÃ³dik. Az utolsÃ³ oldal beszegÃ©sÃ©nÃ©l nem biztos, hogy az eredetileg
rajzolt vonalon adja ki a megfelelÅ‘ alakot, ezÃ©rt minden beszegÃ©s utÃ¡n a szabÃ¡smintÃ¡val ellenÅ‘rizzÃ¼k, Ã©s ha kell, a
rajzot mÃ³dosÃ-tjuk. A sablonrÃ³l termÃ©szetesen a mÃ¡r beszegett oldal rÃ¡hajtÃ¡si fÃ¼lÃ©t levÃ¡gjuk.
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A hosszabbik oldal mentÃ©n megkezdtem a beszegÃ©st. Ennek elsÅ‘ lÃ©pÃ©sekÃ©nt a vitorla szegÃ©lyÃ©t bevizeztem, aztÃ¡
felhajtÃ¡si vonalra fektetve egy 15 cm hosszÃº fÃ©mlemezt, forrÃ³ vasalÃ³ Ã©lÃ©vel feltereltem rÃ¡ a kÃ-vÃ¼l esÅ‘ rÃ©szt Ã©s
szÃ¡razra vasaltam. LÃ©pÃ©senkÃ©nt ilyen mÃ³don vÃ©gigmentem a vitorla oldalÃ¡n. Ezt megismÃ©teltem Ãºjra a mÃ¡sodik
felhajtÃ¡ssal is. Ekkor mÃ¡r nem vizeztem, mert a vÃ-ztÅ‘l az elsÅ‘ felhajtÃ¡s visszaegyenesedik. Ha Ã¼gyesek voltunk, a
vitorla szegÃ©lye tÃ¶kÃ©letes egyenest fog adni.

Â

Â

AztÃ¡n varrÃ³gÃ©ppel vÃ©gigvarrtam, majd a tÃ¶bbi szegÃ©lynÃ©l megismÃ©teltem ezeket a lÃ©pÃ©seket. ElÅ‘tte persze a fe
a vonal mentÃ©n levÃ¡gtam. Az elÅ‘vitorla kivÃ©telÃ©vel minden szegÃ©s pontosan a vonalra kerÃ¼lt, ott kissÃ© igazÃ-tani ke
Ilyen okok miatt, ezÃ©rt mindig a hosszanti varrÃ¡si csÃ-kokra merÅ‘leges oldalt hagyjuk utolsÃ³nak, mert nem mutat valami
jÃ³l, ha az oldal nem pÃ¡rhuzamos a csÃ-kokkal. Ez a leÃ-rÃ¡s termÃ©szetesen csak a latin vitorlÃ¡ra igaz, mÃ¡s alakoknÃ¡l
mÃ¡s a szabÃ¡ly.

Lehet mÃ¡skÃ©pp is. A behajtandÃ³ fÃ¼lre egy maszkolÃ³ csÃ-kot ragasztunk. Ilyenkor a vÃ¡sznat nem vizezzÃ¼k. A
felhajtÃ¡s ugyanÃºgy tÃ¶rtÃ©nik, mint az elÅ‘zÅ‘ esetben, vasalÃ³val Ã©s lemezzel. VÃ©gÃ¼l a ragasztÃ³ csÃ-kot lefejtjÃ¼k Ã©
behajtÃ¡st vÃ©glegesre vasaljuk. A csÃ-k leszedÃ©se meglehetÅ‘sen macerÃ¡s, ha ugyanis nem vagyunk Ã³vatosak, a szÃ©lsÅ
szÃ¡lakat magÃ¡val viszi Ã©s az anyag rojtos lesz. EzÃ©rt nem szoktam alkalmazni, annak ellenÃ©re, hogy sokkal pontosabb
eredmÃ©ny Ã©rhetÅ‘ el vele, mint az elÅ‘zÅ‘ben leÃ-rt mÃ³dszerrel. Ha valaki kissÃ© merev vitorlaszÃ©let akar, a papÃ-rt akÃ¡r
szegÃ©sben is hagyhatja,

A vitorlÃ¡kra mÃ©g egy erÅ‘sÃ-tÅ‘ csÃ-kot is kellett varrni a fogÃ¡solÃ³ kÃ¶telek szÃ¡mÃ¡ra. Ez Ãºgy kÃ©szÃ¼lt, hogy egy 10 mm
vÃ¡szon csÃ-k kÃ©t oldalÃ¡bÃ³l 3-3 mm-t felhajtottam kÃ¶zÃ©pig, a vitorlÃ¡ra rajzolva a felvarrÃ¡s helyÃ©t, 5 cm-kÃ©nt technok
odaragasztottam, majd levarrtam. Ez volt a legnehezebb.

AztÃ¡n a kÃ©sz vitorlÃ¡t Ãºjra jÃ³l kimostam, Ã©s Ã³vatosan kivasaltam. Ez az Ã³vatos azt jelenti, hogy a vasalÃ³t csak
rÃ¡helyezzÃ¼k, nem hÃºzogatjuk, mert ekkor a vitorla olyan mÃ©rtÃ©kben deformÃ¡lÃ³dik, hogyÂ kezdhetjÃ¼k elÅ‘rÃ¶l a munk

A vitorlÃ¡t kÃ¶tÃ©lzettel is el kell lÃ¡tni. Ezek a szegÃ©lykÃ¶tÃ©l Ã©s a fogÃ¡solÃ³ kÃ¶telek. A fogÃ¡solÃ³ kÃ¶teleknÃ©l jelentke
gyakori problÃ©ma, a kÃ¶telek Ã¶ssze-vissza Ã¡llnak, gyakran termÃ©szetes ellenes pozÃ-ciÃ³t vesznek fel. Ezen Ã‰n Ãºgy
segÃ-tettem, hogy a vÃ©gÃ¼ket egy csepp ragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-tettem a vitolÃ¡hoz.. A tÃ¶bbi munkÃ¡t nem akarom
rÃ©szletezni, mert az egy szakkÃ¶nyvet is megtÃ¶ltene.

MiutÃ¡n elkÃ©szÃ¼ltek a vitorlÃ¡k nekikezdtem a vitorla rudaknak. Ezt a sorrendet mindenkinek ajÃ¡nlom, mert a vitorlÃ¡t a
legnagyobb igyekezettel sem sikerÃ¼l mindig pontos mÃ©rtre varrni, Ã©s ha a kÃ©sz vitorlarÃºd rÃ¶vidnek bizonyul az nagy
bosszÃºsÃ¡g. Az OBI-ban vÃ¡sÃ¡rolt bÃ¼kkfa rudakbÃ³l faragtam ki ezeket megfelelÅ‘ alakra Ã©s mÃ©retre. Az elÅ‘ Ã©s fÅ‘vito
rÃºdja kÃ©t darabbÃ³l kÃ©szÃ¼lt. A rudakat erÅ‘sen hÃ-gÃ-tott barna festÃ©kkel sÃ¶tÃ©tÃ-tettem.
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A kÃ¶tÃ©lszerelÃ©si munkÃ¡kat nem akarom rÃ©szletezni, mert errÅ‘l is rengeteg az irodalom. A kÃ¶tÃ©lzet a tervrajz Ã©s a
hajÃ³rÃ³l kÃ¶zÃ¶lt kÃ©pek alapjÃ¡n kÃ¶vethetÅ‘.
A kÃ¶teleket Ã-gy fontam. PrimitÃ-v, mint minden magam kÃ©szÃ-tette gÃ©p, de jÃ³l mÅ±kÃ¶dik.
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A kÃ¶telek anyaga Anchor nevÅ± horgolÃ³cÃ©rna. KaphatÃ³ 10, 20, 40, 60, 80 â€“as vastagsÃ¡gban. Az ettÅ‘l vastagabb
kÃ¶teleket persze sodorni kell. Ezek kombinÃ¡ciÃ³jÃ¡bÃ³l viszont rengeteg sok mÃ©ret hozhatÃ³ ki, olyan sok, amennyire
nincs is szÃ¼ksÃ©g. Mivel csak fehÃ©r szÃ-nben kaphatÃ³ a festÃ©s kikerÃ¼lhetetlen volt. Ez a hasznÃ¡lati utasÃ-tÃ¡st kÃ¶vet
egyszerÅ± dolog. Az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzethez barna ruhafestÃ©ket hasznÃ¡ltam. Mivel a gombolyag egyben nem festhetÅ‘, motringo
kÃ©szÃ-tettem belÅ‘le Ãºgy, hogy a dohÃ¡nyzÃ³ asztal szÃ©lÃ©re tekertem, hogy Ã¶ssze ne gabalyodjon tÃ¶bb helyen cÃ©rnÃ
lazÃ¡n Ã¡tkÃ¶tÃ¶ttem, aztÃ¡n festettem, szÃ¡rÃ-tottam, majd egy papÃ-rhengerre csavartam. A futÃ³ kÃ¶tÃ©lzet festÃ©sÃ©hez
alÃ¡bbi keverÃ©ket hasznÃ¡ltam. Egy dl vÃ-zben megfÅ‘zÃ¶k 2 db teafiltert, 2 kÃ¡vÃ©skanÃ¡l kÃ¡vÃ©t Ã©s egy csipetnyi sÃ¡rga
ruhafestÃ©ket teszek bele, ezzel egy tejeskÃ¡vÃ© szÃ-nÅ± Ã¶sszetÃ©telt kapok. A fonalat egyszerÅ±en Ã¡thÃºzom az oldaton,
papÃ-rhengerre csavarom Ã©s szÃ¡rÃ-tom, Ãºgy ahogy a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³.
Egy jÃ³ tanÃ¡cs. A kÃ¶teleket mindig a sodrÃ¡s elÅ‘tt fessÃ¼k meg.
KÃ©pek a hajÃ³ kÃ¶tÃ©lzetÃ©rÅ‘l Ã©s vitorlÃ¡zatÃ¡rÃ³l.
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Eredetileg Ãºgy terveztem, hogy ez lesz a befejezÅ‘ rÃ©sz, de nagyon sok munka van mÃ©g hÃ¡tra.Â Olyanok, mint a csÃ³nak,
a horgony, evezÅ‘k stb, ezÃ©rt ez a rÃ©sz nagyon hosszÃº lenne. Ãšgy gondoltam, hogy az eddigi Ã©pÃ-tÃ©st most ismertetem
tovÃ¡bbi munkÃ¡rÃ³l pedig egy Ã¶tÃ¶dik cikket Ã-rok majd.

HuszÃ¡r LÃ¡szlÃ³
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