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There are no translations availableA nemrÃ©g beÃ-gÃ©rt cikkeim mÃ¡r kÃ©szen vannak ugyan, de amÃ-g nem tudok innen
kÃ¶zvetlen cikket kÃ¼ldeni, addig csak a Maszatomy-n keresztÃ¼l megy. Addig is a palÃ¡nkozÃ¡srÃ³l egy-kÃ©t szÃ³t Ã-rnÃ©k.

AlsÃ³ palÃ¡nkozÃ¡shoz a sajÃ¡t modelljeimnÃ©l 6 x 2 mm - es jÃ¡vort hasznÃ¡lok. Biztos jÃ³k, az itt leirt mÃ¡s fÃ¡k is, lÃ©nyeg,
hogy a lÃ©cek a rostozat irÃ¡nyÃ¡ba legyenek kivÃ¡gva Ã©s a fa rostjai is lehetÅ‘leg kicsik legyenek. Ã‰pitÃ¶dobozoknÃ¡l Ã¡lt. 5
x 1,5 mm - es hÃ¡rsat adnak, ezzel is lehet dolgozni. FelsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡shoz 0,5 - 0,6 - os bÃºtorfurniÃ©rt. - DobozoknÃ¡l Ã¡lt. 1
mm vastagot adnak. Mint valaki megjegyezte, ezt nem kell pÃ¡colni, ezÃ©rt nekem az egÃ©sz hajÃ³test pÃ¡colÃ¡sÃ¡ban nincs
gyakorlatom, csak kisebb darabokat pÃ¡colok. A szÃ-nfÃºrnier felsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡st lenolajjal (lÃ©tezik Ãºn. Lakklenolaj is)
kezelem, majd matt vagy selyemmatt lakkal lakkozom. A hajÃ³oldalon nem kell a csapokat imitÃ¡lni, mert nem lÃ¡tszottak!
A fedÃ©lzeten - mÃ¡r Ã-rtam - PÃ¡colt fogpiszkÃ¡lÃ³kkal. Az eredeti csapok Ã¡lt. Ã-gy nÃ©ztek ki:

Â

- a borda
- a palÃ¡nk metszete
- a csap - ezek szÃ-vÃ³s kemÃ©nyfÃ¡bÃ³l (eredetiben szilfa) kissÃ© kÃºposra voltak faragva, s hÃºzÃ³san bekalapÃ¡lva, a
kiÃ¡llÃ³ rÃ©szek legyalulva
- a mÃ¡sodik - feszÃ-tÅ‘ csap - az elsÅ‘ csapba fÃºrt lyukba beverve a palÃ¡nk furatÃ¡nak az oldalaihoz feszÃ-tette az elsÅ‘
csapot.
Â

Az alsÃ³ palÃ¡nkok rÃ¶gzitÃ©sÃ©re - a ragasztÃ³ kÃ¶tÃ©sÃ©ig - fÃ©lbetÃ¶rt gombostÃ¼t hasznÃ¡lok. A tÅ± kÃºpos hegye rÃ¡f
palÃ¡nkot a bordÃ¡ra. EgyszerÅ± Ã©s gyorsan megy. Felesleges mindenfÃ©le menetes szeggel ellÃ¡tott bonyolult
kÃ©szÃ¼lÃ©keket kitalÃ¡lni.

- a borda
- egy alsÃ³ palÃ¡nk metszete
- a fÃ©lbetÃ¶rt gombostÅ±
- a tÅ± kÃºpos hegye

(ElnÃ©zÃ©st a szabadkÃ©zi gyors skiccÃ©rt, de nem volt kedvem ezÃ©rt mÅ±szaki rajzot kÃ©szÃ-teni. ) Ã‰s kÃ©t fotÃ³:
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Â

Egy holland kÃ©t-Ã¼tegsoros modell - itt lÃ¡thatÃ³k a csapok a hajÃ³oldalban. Eltekintve attÃ³l, hogy egy igazi hajÃ³ soha
nem nÃ©zett Ã-gy ki, rÃ¡adÃ¡sul - vÃ©lemÃ©nyem szerint - meglehetÅ‘sen ronda. KÃ¡r volt a sok munkÃ¡Ã©rt!

A csapok a fedÃ©lzeten

TÃ¶bbet az "elÅ‘bb-utÃ³bb de valamikor biztosan megjelenÅ‘" beÃ-gÃ©rt cikkeimben.

Bis dann und TschÃ¼ss !

Flamenco
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