Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

A Golden Star brigg Ã©pÃ-tÃ©se
Contributed by Gateway
2007. May 03. Thursday 18:30
Last Updated 2007. September 05. Wednesday 22:24

There are no translations availableAz interneten valÃ³ bÃ¶ngÃ©szÃ©s kÃ¶zben akadtam rÃ¡ kÃ¼lÃ¶nfÃ©le hajÃ³zÃ¡ssal Ã©s h
makettezÃ©ssel foglalkozÃ³ oldalakra. Nagyon megtetszett a http://hajomakett.hu oldalon talÃ¡lhatÃ³ cikkek hangvitele Ã©s a
sok praktikus tanÃ¡cs, amivel a tagok segÃ-tettÃ©k egymÃ¡st. Nagyon hasznosak Ã©s lÃ¡tvÃ¡nyosak a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le
fotÃ³sorozatok Ã©s leÃ-rÃ¡sok, amelyek egy Ãºj makett elkÃ©szÃ¼lÃ©sÃ©t mutatjÃ¡k be.

BevezetÃ©s

Mivel jÃ³magam is rendelkezem makettezÃ©si mÃºlttal (mely fÅ‘leg mÅ±anyag repÃ¼lÅ‘gÃ©p Ã©pÃ-tÃ©sbÅ‘l Ã¡llt ) Ãºgy gondo
hogy belevÃ¡gok Ã©s megprÃ³bÃ¡lok elkÃ©szÃ-teni egy fa hajÃ³ makettet.A hajÃ³zÃ¡s mÃ¡r nagyon rÃ©gÃ³ta Ã©rdekelt, sok ez
kapcsolatos kÃ¶nyvem van. PÃ¡ratlan szerencsÃ©vel sikerÃ¼lt megszereznem a hÃ-res Marjai fÃ©le hajÃ³ makettezÅ‘ kÃ¶nyve
is egy antikvÃ¡riumbÃ³l.TermÃ©szetesen nekem is az ismert â€žszÃ©tesÅ‘sâ€• vÃ¡ltozat jutott, amit a gyakori forgatÃ¡s csak tov
rontott. Majd megprÃ³bÃ¡lom valahol ÃºjrakÃ¶ttetni. A hiÃ¡nyzÃ³ szerszÃ¡mokat megvÃ¡sÃ¡roltam, a pincÃ©be fiam
segÃ-tsÃ©gÃ©vel lecipeltem egy rÃ©gi Ã-rÃ³asztalt Ã©s kialakÃ-tottam a makettezÅ‘ helyemet.

A feltÃ©telek kÃ©szen Ã¡lltak, most jÃ¶tt a nagy kÃ©rdÃ©s: melyik legyen az elsÅ‘ hajÃ³?A â€žKemmodelâ€• honlapjÃ¡n akadta
szÃ¡momra ideÃ¡lis hajÃ³ra a Mantua cÃ©g â€žGolden Starâ€•nevezetÅ± briggjÃ©re. Viszonylag egyszerÅ± kivitel, de azÃ©rt v
is felszerelhetÅ‘. (Ezt opcionÃ¡lisan kÃ¼lÃ¶n lehet megrendelni egy pÃ¡r eurÃ³Ã©rt.) MÃ©retarÃ¡ny: 1:150, a makett hossza 520
mm. Nem utolsÃ³ szempont, hogy az Ã¡ra 20 ezer forint alatt van, Ã-gy ha vÃ©letlenÃ¼l kifogna rajtam, nem kibÃ-rhatatlan
vesztesÃ©g. Interneten megrendeltem a hajÃ³t Ã©s vÃ¡rtam. A kÃ¶zbensÅ‘ idÅ‘t arra hasznÃ¡ltam fel, hogy keressek nÃ©mi
segÃ-tsÃ©get az interneten. (Lassan kitalÃ¡ljÃ¡tok, hogy szÃ¡mÃ-tÃ¡stechnikÃ¡val foglalkozom J). Amit talÃ¡ltam az a Dry Dock
Model honlapja volt, amin â€žMindmasterâ€• kÃ¶zÃ¶lt fotÃ³kat a sajÃ¡t hajÃ³jÃ¡nak Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l. A kÃ©peket tanulmÃ
eldÃ¶ntÃ¶ttem, hogy Ã©n egy pÃ¡r dolgot mÃ¡skÃ©ppen valÃ³sÃ-tok meg.

NemsokÃ¡ra megÃ©rkezett postÃ¡n a vÃ¡rva vÃ¡rt hajÃ³ Ã©s a megrendelt katalÃ³gus. (KÃ¶szÃ¶net a Kemmodel kÃ©t
munkatÃ¡rsÃ¡nak Nagy Tibornak Ã©s VÃ¶rÃ¶s LÃ¡szlÃ³nak akik gyorsan beszereztÃ©k Ã©s eljutattÃ¡k a megrendelt makettet.)
hajÃ³ meg van, indulhat az Ã¶sszeszerelÃ©s!

{mospagebreak title=Ã‰pÃ-tÃ©s 1. rÃ©sz}

ElÅ‘szÃ¶r a hajÃ³ dobozÃ¡val Ã©s a rajta talÃ¡lhatÃ³ fotÃ³ tanulmÃ¡nyozÃ¡sÃ¡val tÃ¶ltÃ¶ttem az idÅ‘met. Vajon az enyÃ©m is ily
jÃ³l fog kinÃ©zni? Na de lÃ¡ssuk, mi van a dobozban belÃ¼l!
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NapfÃ©nyre kerÃ¼ltek az alkatrÃ©szek! A rÃ©tegelt lemezbÅ‘l kÃ©szÃ-tett gerinc Ã©s bordÃ¡zat, a palÃ¡nk anyaga Ã©s a mÅ±
csomagolÃ¡sban lÃ©vÅ‘ â€žfittingekâ€•. MÃ¡r az elsÅ‘ lÃ¡tÃ¡sra feltÅ±nt, hogy ez egy kezdÅ‘knek szÃ¡nt makett egyszerÅ± alka
Ez az egyszerÅ±sÃ©g jellemezte a fedÃ©lzeteket is, amelyek 2mm-es rÃ©tegelt lemezbÅ‘l kÃ©szÃ¼ltek. Na Ã©s a fedÃ©lzetet
borÃ-tÃ³ deszkÃ¡k? A hajÃ³padlÃ³? HÃ¡t az, bizony itt nincs! Valami megoldÃ¡st kell talÃ¡lni, mert ez bizony Ã-gy elÃ©ggÃ©
igÃ©nytelenÃ¼l mutat. MegnÃ©ztem a Dry Dock Modell-t, de az itt talÃ¡lhatÃ³ megoldÃ¡s is elÃ©ggÃ© kiÃ¡brÃ¡ndÃ-tÃ³ volt. Itt a
fedÃ©lzetek â€žpalÃ¡nkozÃ¡saâ€• ceruzÃ¡val Ã©s vonalzÃ³val tÃ¶rtÃ©nt. L Valahogy hajÃ³pallÃ³t kell kÃ©szÃ-teni! ElÅ‘vettem a
kÃ¶nyvet Ã©s ebbÅ‘l kiszÃ¡moltam a fedÃ©lzetet borÃ-tÃ³ deszkÃ¡k mÃ©reteit. Volt otthon 0,75 mm vastag bÃ¼kk furnÃ©r
(hasÃ-tott) lemez, amibÅ‘l elkezdtem sniccerrel egyesÃ©vel leszabni a â€žhajÃ³pallÃ³katâ€•. Mintegy 200 db kis lapocskÃ¡t vÃ¡g
le Ã©s csiszoltam meg, amit egyesÃ©vel felragasztottam a fedÃ©lzetekre. KezdÃ©snek jÃ³ voltâ€¦

(AzÃ³ta beszÃ©ltem egy profi hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ ismerÅ‘sÃ¶mmel, aki mosolyogva azt javasolta, hogy legkÃ¶zelebb egy csÃ-kban
vÃ¡gjam le a deszkÃ¡kat Ã©s a hosszÃ¡t hÃ¡romszÃ¶gletÅ± tÅ±reszelÅ‘vel reszeljem be. A lÃ¡tvÃ¡ny ugyan az, az elkÃ©szÃ-tÃ©
viszont sokkal gyorsabb Ã©s nem csÃºszkÃ¡lnak el a lapocskÃ¡k.)HÃ¡t majd legkÃ¶zelebbâ€¦ A rÃ©sek kitÃ¶ltÃ©sÃ©re vizes bÃ
folyÃ©kony fÃ¡t hasznÃ¡ltam, ezt kÃ©sÅ‘bb majd befogja a pÃ¡c Ã©s Ã-gy a toldÃ¡soknÃ¡l szÃ©pen besÃ¶tÃ©tedik.

ElkÃ©szÃ¼ltek a fedÃ©lzetek! Ã–sszeragasztottam a bordÃ¡kat Ã©s a gerincet, majd felraktam a fedÃ©lzeteket. LelkesedÃ©se
felraktam az elsÅ‘ palÃ¡nkot is. TermÃ©szetesen ez volt az Ã¶sszes kÃ¶zÃ¼l a legkÃ¶nnyebb. Kezdetben nagyon tartottam a
palÃ¡nkozÃ¡stÃ³l, az Ã-vek hajlÃ-tÃ¡sÃ¡tÃ³l. TÃ¶bbfÃ©le mÃ³dszer kÃ¶zÃ¼l a pÃ¡kÃ¡s melegÃ-tÃ©s vÃ¡lt be a legjobban.

Heteket vett igÃ©nybe a palÃ¡nkok felrakÃ¡sa, de egyszer csak kÃ©sz lett! A palÃ¡nkok rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l bevetettem minden
amivel csak szorÃ-tani lehet. GumigyÅ±rÅ±, szorÃ-tÃ³csipesz illetve jÃ³l bevÃ¡lt az un. tÃ©rkÃ©ptÅ±. A munka azÃ©rt is tartott
sokÃ¡ig, mert meg kellett vÃ¡rni a kÃ¶vetkezÅ‘ palÃ¡nk felrakÃ¡sÃ¡nÃ¡l az elÅ‘zÅ‘leg felrakott lÃ©cnÃ©l a ragasztÃ³ megkÃ¶tÃ©s
RagasztÃ³t a â€žEmfibois 885â€• tÃ-pust hasznÃ¡lom, nekem bevÃ¡lt.

A palÃ¡nkozÃ¡s legkritikusabb rÃ©sze a hajÃ³orr. Sok idÅ‘t tÃ¶ltÃ¶ttem el a meghajlÃ-tott idomok becsiszolÃ¡sÃ¡val. SzerencsÃ©
csak kis hÃ©zagok keletkeztek, amelyeket az ismert folyÃ©kony fÃ¡val tÃ¼ntettem el. Ebben lÃ©tezik kÃ¼lÃ¶nfÃ©le szÃ-nezetÅ
MegszÃ¡radÃ¡s utÃ¡n jÃ³l csiszolhatÃ³. Ha nincs kÃ©znÃ©l ilyen, jÃ³l hasznÃ¡lhatÃ³ a palÃ¡nk anyagÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tett csiszolÃ
Ã¶sszekeverve ragasztÃ³val.

Egy kÃ©p elÃ¶lrÅ‘l is. Viszonylag szimmetrikusra sikerÃ¼lt a palÃ¡nkok felrakÃ¡sa.
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Mivel a palÃ¡nksorok felrakÃ¡sa kÃ¶zben maradt kiesÅ‘ idÅ‘, ezt az Ã¡rbocok Ã©s a vitorlarudak elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re hasznÃ¡lta
MÃ©retre darabolÃ¡s, kÃºposÃ-tÃ¡s illetve a vitorlarudaknÃ¡l pÃ¡colÃ¡s.Sok helyen azt olvastam, hogy a terebeknÃ©l hÃ¡tul
vÃ©dÅ‘korlÃ¡tot hasznÃ¡ltak. Mivel ez az eredeti maketten ez hiÃ¡nyzott, Ã-gy azokat elkÃ©szÃ-tettem. CsÃºnyÃ¡nak talÃ¡ltam,
hogy a jÃ¡romfÃ¡knÃ¡l lÃ¡tszik a rÃ©tegelt lemez Ã©le, ezÃ©rt ezeket furnÃ©rral beborÃ-tottam.

A fent maradÃ³ idÅ‘ben a fedÃ©lzet felszerelÃ©seit kÃ©szÃ-tettem elÅ‘. KormÃ¡nykerÃ©k, lÃ©pcsÅ‘k, csÃ¶rlÅ‘, rakodÃ³nyÃ-lÃ¡s
KÃ¼lÃ¶n futam volt a horgonyok elkÃ©szÃ-tÃ©se. A fa rÃ©sz alakra csiszolÃ¡sa, pÃ¡colÃ¡sa, bandÃ¡zsolÃ¡sa Ã©s a horgonyka
kÃ¶tÃ©llel valÃ³ bebandÃ¡zsolÃ¡sa. Amivel nagyon nem tudtam kibÃ©kÃ¼lni az a kÃ¶tÃ©lfogÃ³ bakok Ã¡llÃ³rÃ©sze volt. MÃ¡r m
a rÃ©tegelt lemez a lÃ¡tszÃ³ Ã©lekkel! Valami mÃ¡s megoldÃ¡st kell talÃ¡lnom.

Az elkÃ©szÃ¼lt fedÃ©lzeti elemeket felraktam a helyÃ¼kre Ã©s vÃ©gre talÃ¡ltam megoldÃ¡st a kÃ¶tÃ©lfogÃ³ bakra is! A kritiku
darabok helyet almafÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettem Ãºjakat. Jobb lett volna kÃ¶rte (nem csak az Ã-ze miatt J) de azt sajnos nem
tudtam szerezni. SzerencsÃ©re az alma is jÃ³l faraghatÃ³, csiszolhatÃ³ a sÅ±rÅ±, tÃ¶mÃ¶r szÃ¡lszerkezete miatt. A kÃ©sz
kÃ¶tÃ©lfogÃ³ bakokat vÃ©gÃ¼l lepÃ¡coltam Ã©s a fedÃ©lzetre ragasztottam. A horgonycsÃ¶rlÅ‘nÃ©l a racsni szerkezet fogait p
lÃ©cekbÅ‘l kialakÃ-tottam.

Volt otthon mÃ©g rÃ©grÅ‘l nagyon vÃ©kony angol forrasztÃ³ Ã³nom. EbbÅ‘l vÃ¡gtam egy darabot Ã©s ellapÃ-tottam, majd ebbÅ
kÃ©szÃ-tetem el az ajtÃ³k vasalÃ¡sÃ¡t. A szegek helyÃ©t tÅ±heggyel imitÃ¡ltam.Ha most kezdenÃ©m elÃ¶lrÅ‘l a hajÃ³t valÃ³szÃ
a lÃ©pcsÅ‘ket is kicserÃ©lnÃ©m valami mÃ¡sra. Sajnos az ilyen helyeken jÃ¶nnek ki az egyszerÅ± makett hÃ¡trÃ¡nyai.

Viszont viszonylag jÃ³l sikerÃ¼ltek a kÃ¶tÃ©lfogÃ³k (legalÃ¡bb is az eredetihez kÃ©pest).ElkÃ©szÃ¼ltek a horgonydaruk is.

MÃ©g egy kÃ¶zeli kÃ©p az ajtÃ³krÃ³l Ã©s a lÃ©pcsÅ‘krÅ‘l.
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A tatnÃ¡l felszereltem a korlÃ¡tokat Ã©s a zÃ¡szlÃ³tartÃ³ rudazatot. A korlÃ¡t oszlopok Ã¡t lettek fÃºrva szÃ¶gelÃ©s elÅ‘tt
kÃ¼lÃ¶nben elrepednÃ©nek. FelkerÃ¼ltek a dÃ¶rzsfÃ¡k is Ã©s lÃ¡tszik a kormÃ¡ny rudazata is.

A hajÃ³orr rÃ©sze egy mÃ¡s Ã¡llÃ¡sbÃ³l az Ã¡ltalam kÃ©szÃ-tett kÃ¶tÃ©lfogÃ³ bakkal.

Sokat tÃ¶prengtem azon, hogy maradjon natÃºr fa szÃ-nÅ± a hajÃ³, vagy hasznÃ¡ljak valami szÃ-nezÃ©st? A szakirodalomban
azt Ã-rjÃ¡k, hogy a korabeli hajÃ³kat kÃ¡trÃ¡nyos illetve gyantÃ¡s kencÃ©vel tettÃ©k vÃ-zhatlannÃ¡. A hajÃ³k vÃ-zvonal alatti rÃ©
pedig egy speciÃ¡lis anyaggal vÃ©dtÃ©k a fÃºrÃ³kagylÃ³k ellen, ami a benne lÃ©vÅ‘ Ã³lom miatt fehÃ©r szÃ-nÅ± volt.Nos ezÃ©
dÃ¶ntÃ¶ttem, hogy az alsÃ³ rÃ©szt fehÃ©rre festem, felÃ¼l pedig pÃ¡colom a hajÃ³testet. Igyekeztem a fedÃ©lzetnÃ©l vilÃ¡gos
pÃ¡cot hasznÃ¡lni, mert az Ã¡llandÃ³ sÃºrolÃ¡stÃ³l ez vilÃ¡gosabb volt, mint a hajÃ³ tÃ¶bbi rÃ©sze. A festÃ©st a fehÃ©r rÃ©sznÃ
szebb felÃ¼let miatt fÃºjÃ¡ssal oldottam meg. A kÃ¡trÃ¡nyos, gyantÃ¡s felÃ¼let utÃ¡nzÃ¡sÃ¡ra viszont enyhÃ©n viaszos anyagga
kentem Ã¡t a hajÃ³testet. A kapott felÃ¼let nem volt matt, mint a pÃ¡colÃ¡s utÃ¡n, de nem is volt csillogÃ³, mint a
lakkozÃ¡snÃ¡l.

Ezt a viaszolÃ³ felÃ¼letkezelÃ©st termÃ©szetesen az egÃ©sz testen alkalmaztam kivÃ©ve az Ã¡rbocokat Ã©s a padlÃ³zat
deszkÃ¡jÃ¡t.

A hajÃ³hoz Ã¡gyukat nem adtak, ezÃ©rt az Ã¡gyÃºsor ablakai bezÃ¡rva kerÃ¼ltek fel a hajÃ³testre. Az Ã©lethÅ±sÃ©get
igyekeztem az ablakokra szerelt nyitÃ³ kÃ¶telekkel, illetve az ajtÃ³knÃ¡l alkalmazott vÃ©kony forrasztÃ³ Ã³nbÃ³l kÃ©szÃ-tett
â€žvasalÃ¡ssalâ€• hangsÃºlyozni.

A pÃ¡colÃ¡st Ã©s a viaszolÃ¡st a fedÃ©lzeti felÃ©pÃ-tmÃ©nyeknÃ©l is alkalmaztam.
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A hajÃ³test elkÃ©szÃ-tÃ©se Ã©s az Ã¡rbocok beÃ©pÃ-tÃ©se utÃ¡n jÃ¶tt a kÃ¶vetkezÅ‘ dilema, a kÃ¶tÃ©lzet. A gyÃ¡rilag hozzÃ
kÃ©tfajta vastagsÃ¡gÃº nyers kenderszÃ-nÅ± megfelelt a mozgÃ³ kÃ¶tÃ©lzetnek, de az Ã¡llÃ³ kÃ¶teleknek valami mÃ¡s megold
kellett talÃ¡lnom. A kÃ¶tÃ©lverÃ©s tÃºlsÃ¡gosan misztikusnak tÅ±nt, Ã-gy arra az elhatÃ¡rozÃ¡sra jutottam, hogy ezt olyasvalaki
szerzem be, aki ebben profi. EllÃ¡togattam SusÃ¡nyi OszkÃ¡rhoz aki lelkesen segÃ-tett a megfelelÅ‘ kÃ¶tÃ©lzet
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ban Ã©s rengeteg gyakorlati tanÃ¡ccsal lÃ¡tott el. KÃ¶szÃ¶net a sok tanÃ¡csÃ©rt Ã©s segÃ-tsÃ©gÃ©rt!A me
kÃ¶tÃ©lzet beszerzÃ©se utÃ¡n elÅ‘szÃ¶r a csarnak Ã©s patrÃ¡c kÃ¶telek kerÃ¼ltek fel, majd felraktam a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le vastags
tarcs kÃ¶teleket is. Itt tartozom egy vallomÃ¡ssal. A makett kicsi mÃ©rete miatt a hÃ¡gÃ³szÃ¡laknÃ¡l nem tudtam alkalmazni a
klasszikus nyolcas formÃ¡jÃº felkÃ¶tÃ©st, mert mindig elhÃºzta az oldalsÃ³ merevÃ-tÅ‘ kÃ¶teleketâ€¦ A szÃ¡lakat hagyomÃ¡nyos
hurokkal raktam fel, majd egy csepp ragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-tettem, majd a ragasztÃ³ megszÃ¡radÃ¡sa utÃ¡n a felesleges
rÃ©szeket csipesszel lecsÃ-ptem. RemÃ©lem a kÃ¶vetkezÅ‘ (nagyobb mÃ©retÅ±) hajÃ³mon mÃ¡r ezt is megfelelÅ‘en tudom
elkÃ©szÃ-teni.

A kÃ¶telekkel pÃ¡rhuzamosan felkerÃ¼ltek a fedÃ©lzetre a lÃ©pcsÅ‘k korlÃ¡tai is, amiket modellezÅ‘ festÃ©kkel feketÃ©re feste

{mospagebreak title=Ã‰pÃ-tÃ©s 2. rÃ©sz}

FurnÃ©rbÃ³l pici szÃ¡lakat vÃ¡gtam sniccerrel, ebbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt a terebek merevÃ-tÅ‘ rudazata.

Egy kÃ©p az orr rÃ©sz felÅ‘l.

KÃ©sz az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet, kÃ¶vetkezhet a vitorlÃ¡zat!

Az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet felrakÃ¡sa utÃ¡n elÅ‘kerÃ¼ltek a vitorlÃ¡k. HÃ¡t ezek bizony a csomagolÃ¡s Ã©s az utazÃ¡s hatÃ¡sÃ¡ra Ãºgy
nÃ©ztek ki, mintha a kutya szÃ¡jÃ¡bÃ³l hÃºztam volna ki. SzerencsÃ©re egy kis kemÃ©nyÃ-tÅ‘ Ã©s egy gyors vasalÃ¡s segÃ-tet
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helyzeten. KivÃ¡lasztottam az orr vitorlÃ¡t Ã©s felkÃ¶tÃ¶ttem a vitorlarÃºdra. A vitorlÃ¡k felhelyezÃ©se viszonylag kÃ¶nnyen
ment, csak a rengeteg kÃ¶tÃ©l Ã©s csiga felkÃ¶tÃ©se sok idÅ‘be kerÃ¼lt. A kÃ¶telek Ã©s vitorlÃ¡k felszerelÃ©sÃ©vel majdnem
idÅ‘t tÃ¶ltÃ¶ttem el, mint a hajÃ³test elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel.

Az orrvitorla utÃ¡n az elÅ‘Ã¡rboc vitorlÃ¡zata Ã©s kÃ¶tÃ©lzete kÃ¶vetkezett. HelyÃ©re kerÃ¼lt a kormÃ¡ny-mechanizmus kÃ¶tel
csigÃ¡i.

Egy fotÃ³ a vitorlÃ¡k belsÅ‘ oldalÃ¡rÃ³l, itt jÃ³l lÃ¡thatÃ³ak a karkÃ¶telek Ã©s a bevonÃ³kÃ¶telek.

HelyÃ¼kre kerÃ¼ltek a kÃ¶tÃ©lvÃ©gek Ã©s a kÃ¶tÃ©lfogÃ³ szegek. Egy kis segÃ©deszkÃ¶zzel elkÃ©szÃ-tettem a kÃ¶tÃ©lcs
Ã©s helyÃ¼kre illesztettem. A folyamat az elÅ‘Ã¡rboc utÃ¡n a fÅ‘Ã¡rbocnÃ¡l megismÃ©tlÅ‘dÃ¶tt, majd felkerÃ¼lt a hÃ¡tsÃ³
csonkavitorla is.

Lassan elkÃ©szÃ¼lt a hajÃ³. MÃ©g kÃ©t meglÃ©vÅ‘ dolog nem nyerte el a tetszÃ©semet, a zÃ¡szlÃ³k Ã©s a gyÃ¡ri Ã¡llvÃ¡ny. A
lÃ©vÅ‘ mÅ±szÃ¡las zÃ¡szlÃ³kat vÃ¡szon zÃ¡szlÃ³kra cserÃ©ltem, amelyekre a mintÃ¡zatot tintasugaras nyomtatÃ³val kÃ©szÃ-te
el egy speciÃ¡lis fÃ³liÃ¡ra, amelyet a felesÃ©gem a vÃ¡szondarabokra vasalt. (Neki azÃ©rt ebben nagyobb a rutinja J.)Az
Ã¡llvÃ¡nyt gÅ‘zÃ¶lt bÃ¼kkbÅ‘l kÃ©szÃ-tettem, amihez esztergÃ¡ltattam kÃ©t tartÃ³ â€žbÃ¡botâ€•. CsiszolÃ¡s utÃ¡n az Ã¡llvÃ¡nyz
mahagÃ³ni Ã©s diÃ³ szeszes (gyorsabban szÃ¡rad!) fapÃ¡c keverÃ©kÃ©vel kentem Ã¡t. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n a mÃ¡r emlÃ-tett viasz
felÃ¼letkezelÅ‘vel Ã¡tecseteltem Ã¡t, majd puha ruhÃ¡val Ã¡ttÃ¶rÃ¼ltem. Ã•gy szÃ©p selyemfÃ©nyÅ± felÃ¼letet kaptam.

Az elkÃ©szÃ¼lt Ã¡llvÃ¡nyra helyezett hajÃ³ lÃ©nyegesebben szebben mutat, mint a rÃ©gi egyszerÅ± Ã¡llvÃ¡nyzaton.

Az elkÃ©szÃ¼lt hajÃ³ Ã¶sszkÃ©pÃ©n nagyon sokat javÃ-tott a pluszkÃ©nt beszerzett kÃ¶tÃ©lzet. Ezt a hatÃ¡st a kitthez kapott
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kÃ©tfajta vastagsÃ¡gÃº nyers kender szÃ-nÅ± kÃ¶telekkel soha nem Ã©rtem volna el.

A gyÃ¡ri kÃ¶telek Ã©ppen megfeleltek a mozgÃ³kÃ¶tÃ©lzethez. A hajÃ³hoz vÃ©gÃ¼l 11 fajta kÃ¶telet hasznÃ¡ltam fel.

A gyÃ¡ri makett fedÃ©lzete kicsit Ã¼resnek hatott ezÃ©rt elgondolkoztam, hogy milyen plusz felszerelÃ©ssel lehetne kicsit
feljavÃ-tani. Szinte minden hajÃ³ tartozÃ©ka volt a fenÃ©kvÃ-z pumpa, gondoltam, hogy errÅ‘l sem hiÃ¡nyozhat! KÃ©szÃ-tettem
hÃ¡t egy vÃ-zpumpÃ¡t. A â€ždongÃ¡katâ€• vÃ©kony furnÃ©r lÃ©cecskÃ©kbÅ‘l csinÃ¡ltam, mÃ-g a kifolyÃ³csÅ‘ egy rÃ©z golyÃ³s
dongÃ¡k Ã¶sszefogÃ¡sÃ¡ra a mÃ¡r emlÃ-tett ellapÃ-tott forrasztÃ³Ã³n szolgÃ¡lt. A rudazat vÃ©kony rÃ©zdrÃ³tbÃ³l kÃ©szÃ¼lt, am
feketÃ©re festettem. A talp rÃ©sz vÃ©kony rÃ©tegelt lemez. TermÃ©szetesen ez is pÃ¡colva, majd viaszolva lett.

Az orr rÃ©szbe kerÃ¼lt az elmaradhatatlan jelzÅ‘ harang. Az Ã¡llvÃ¡ny anyagÃ¡ul itt is almafa szolgÃ¡lt.A harangot fÃºrÃ³gÃ©pbe
alakÃ-tottam ki fÃ¡bÃ³l, majd makett festÃ©kkel aranyszÃ-nÅ±re festettem ezzel utÃ¡nozva a harang rÃ©z anyagÃ¡t. A harang
nyelve rÃ©zdrÃ³tbÃ³l kÃ©szÃ¼lt.

Egy pillantÃ¡s a fÅ‘Ã¡rboc terebjÃ©re.

A fedÃ©lzeti rakodÃ³ nyÃ-lÃ¡sok zÃ¡rÃ³ fedelÃ©re vÃ©kony rÃ©zdrÃ³tbÃ³l kÃ©szÃ-tettem nyitÃ³ karikÃ¡kat.(Az ilyen aprÃ³ rÃ©s
mÃ©g jobban Ã©lethÅ±vÃ© teszik a maketteket.)
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MÃ©g egy kÃ©p a hajÃ³orr rÃ©szÃ©rÅ‘l. Itt mÃ¡r lÃ¡tni, hogy vastagabbra cserÃ©ltem a csÃ¶rlÅ‘ kÃ¶telÃ©t.

A tatfedÃ©lzet felÃ©pÃ-tmÃ©nyeit mÃ©g egy sajÃ¡t magam Ã¡ltal gyÃ¡rtott kompasz szekrÃ©nnyel dobtam fel. A tervet ismÃ©t
Marjai fÃ©le kÃ¶nyvbÅ‘l vettem. A szekrÃ©nyben kÃ¶zÃ©pen helyezkedik el az irÃ¡nytÅ±, mÃ-g kÃ©t oldalsÃ³ rÃ©szben Ã©jjel
mÃ©cseseket tartottak a skÃ¡la megvilÃ¡gÃ-tÃ¡sÃ¡ra. Ez a forma a kereskedelmi hajÃ³kra volt jellemzÅ‘, a hadihajÃ³kon kÃ©t
irÃ¡nytÅ±t hasznÃ¡ltak.A szekrÃ©ny anyaga a mÃ¡r sokat emlegetett bÃ¼kk furnÃ©r, az irÃ¡nytÅ± vÃ©kony fa korong aranyra
festve, utÃ¡nozva az irÃ¡nytÅ± rÃ©z testÃ©t. (A fotÃ³n nem igazÃ¡n Ã©rzÃ©kelhetÅ‘, de a mÅ±szernek mÃ©g skÃ¡lÃ¡ja is van! A
rajzolatÃ¡rÃ³l fotÃ³t az internetrÅ‘l szedtem le, majd lekicsinyÃ-tettem. NyomtatÃ³val speciÃ¡lis Ã¶ntapadÃ³ fÃ©mszÃ-nÅ±
â€žetikettreâ€• nyomtattam, kivÃ¡gtam Ã©s felragasztottam.)

Az ablakok Ã¼vegfelÃ¼lete vilÃ¡goskÃ©k Ã¶ntapadÃ³ fÃ³lia, a â€žrÃ¡mÃ¡kâ€• furnÃ©rcsÃ-kok. A nÃ©vtÃ¡blÃ¡ra a betÅ±k fehÃ
kÃ©szÃ¼ltek.

A kis kÃ©zi Ã¡gyÃºk barnÃ-tva lettek, majd fÃ©m csapokkal Ã©s pillanat ragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-tettem helyÃ¼kÃ¶n.

HÃ¡t ilyen lett Ã©letem elsÅ‘ fa hajÃ³ makettje. UtolsÃ³ momentumkÃ©nt mÃ©g a vitrint kÃ©szÃ-tem el, amibe a makett kerÃ¼l.
mÃ¡r ennyi idÅ‘t szÃ¡ntam rÃ¡ ne porosodjon vÃ©dtelenÃ¼l a polcon.

Â

{mospagebreak title=KÃ¶vetkeztetÃ©sek, tanulsÃ¡gok}

A hajÃ³ elkÃ©szÃ-tÃ©se sorÃ¡n rengeteg tapasztalatot Ã©s ismeretet nyertem. Sokat finomodott a technikÃ¡m Ã©s az elkÃ©szÃ
folyamatok gyorsabbÃ¡ vÃ¡ltak. KezdÃ©snek megfelelt ez a viszonylag, egyszerÅ± Ã©s olcsÃ³ makett, de mÃ©g egyszer
valÃ³szÃ-nÅ±leg ilyen mÃ©retarÃ¡nyÃº (1:150) hajÃ³hoz nem kezdek hozzÃ¡. TÃºlsÃ¡gosan kicsik a mÃ©retek Ã©s a
rÃ©szletgazdagsÃ¡g sem megfelelÅ‘. A kis mÃ©retek miatt sokszor kÃ©nyszerÃ¼ltem a csipeszek hasznÃ¡latÃ¡ra. Amit lehetett
igyekeztem kicserÃ©lni vagy pÃ³tolni (kÃ¶tÃ©lfogÃ³ bak, vÃ-zpumpa, jelzÅ‘harang stb.) de ha mÃ©g egyszer kezdenÃ©m egy p
dolgot mÃ©g kicserÃ©lnÃ©k. (pl. lÃ©pcsÅ‘k)A kÃ©szÃ-tÃ©s varÃ¡zsa magÃ¡val ragadott Ã©s mÃ¡r Ãºjabb 3 hajÃ³ vÃ¡rja a dobo
elkÃ©szÃ¼lÃ©sÃ©t. A kÃ¶vetkezÅ‘ mÃ¡r kÃ©szÃ¼lÅ‘ hajÃ³ a â€žPeregrine Galleyâ€• ami egy un. â€žFast Cruiserâ€•. Jellegbe
fregattoknak. HÃ¡rom Ã¡rbocos, teljes vitorlÃ¡zatÃº hajÃ³. MÃ©retarÃ¡nya 1:60, a kÃ©sz makett hossza 925 mm. BeszerzÃ©si
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forrÃ¡som a mÃ¡r jÃ³ bevÃ¡lt â€žKemmodelâ€•.RemÃ©lem elkÃ©szÃ-tÃ©se sorÃ¡n majd kamatoztatom a â€žGolden Starâ€• kÃ
szerzett tapasztalataimat.VÃ©gÃ¼l szeretnÃ©k mÃ©g egyszer kÃ¶szÃ¶netet mondani SusÃ¡nyi OszkÃ¡rnak Ã©s LukÃ¡csi
LÃ¡szlÃ³nak, akik tanÃ¡csaikkal, Ã¶tleteikkel sokat segÃ-tettek! KÃ¶szÃ¶nÃ¶m.
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