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Ebben a cikkben egy Mamoli gyÃ¡rtmÃ¡nyÃº, 1:54-es mÃ©retarÃ¡nyÃº XVIII. szd-i yachtot veszÃ¼nk gÃ³rcsÅ‘ alÃ¡. A hajÃ³t
eredetileg Fredrik Henrik Af Chapman tervezte.

ElÅ‘szÃ¶r is, a kit Ã¡ra 18e Ft. EzÃ©rt kapunk kÃ©t marÃ©k fÃ¡t Ã©s egy pÃ¡r elnagyolt kidolgozÃ¡sÃº fÃ©m alkatrÃ©szt. Ã•gyÃ
nagyon van a yachton... TermÃ©szetesen semmikÃ©ppen nem Ã©ri meg az Ã¡rÃ¡t, viszont az Ã©pÃ-tÃ©s vÃ©gÃ©re ki fog der
relatÃ-ve az Independence-hez kÃ©pest megÃ©rte-e? A fa anyaga amÃºgy elÃ©g tÅ±rhetÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ±, a kÃ¶vektezÅ‘ fafajt
tanganyika, mahagÃ³ni, diÃ³, s a kit leÃ-rÃ¡sa azt Ã¡llÃ-tja, hogy emiatt egyÃ¡ltalÃ¡n nem kell festeni a modellt, mert
mindenfÃ©le szÃ-nt adtak. Mondjuk a vÃ-zvonal alatti rÃ©sz fehÃ©r a dÃ¶rzsfÃ¡k meg feketÃ©k. ErrÅ‘l ennyit. A bordÃ¡k Ã©s a
rÃ©tegelt lemez, kÃ©zzel kivÃ¡gva, Ãºgyhogy szÃ¶rnyen pontatlan. A mÃ©retarÃ¡ny vÃ¡lasztÃ¡sÃ¡rÃ³l megint nem Ã-rok vÃ©lem
ez szokott tÃ¶rtÃ©nni, ha egy gyÃ¡r rendkÃ-vÃ¼l szÃ©les repertoÃ¡rban kÃ¶ltsÃ©gkÃ-mÃ©lÅ‘en gyÃ¡rt makettet. A dobozon lÃ
az elkÃ©szÃ¼lt hajÃ³t, fÃ©lelmetesen rossz minÅ‘sÃ©gben, Ãºgyhogy nem is rakom ide. KÃ©sÅ‘bb azonban majd mellÃ©rakom
rÃ©szletekrÅ‘l kÃ©szÃ¼lt kÃ©peket a sajÃ¡t hajÃ³m kÃ©pei mellÃ©, hogy lehesen lÃ¡tni a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket. Ã–sszeÃ¡llÃ-tÃ¡
van, de nem fÃ©nykÃ©pes Ã©s nem elÃ©g rÃ©szletes, tehÃ¡t nagyon figyelni kell, mit csinÃ¡l az ember. A kÃ©sz hajÃ³ hossza
410mm lesz Ã¡llÃ-tÃ³lag, az biztos, hogy a hajÃ³test teljes hossza 210mm, tehÃ¡t egy igen kicsi hajÃ³val Ã¡llunk szemben.
NÃ©zzÃ¼k tehÃ¡t az Ã©pÃ-tÃ©st lÃ©pÃ©srÅ‘l lÃ©pÃ©sre kÃ©pekben.

ElsÅ‘ lÃ©pÃ©skÃ©nt lemÃ¡soltam a gerinclemezt egy lapra, majd megrajzoltam a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ sablont. EgyszerÅ±en a bel
fedÃ©lzetek vonalÃ¡ban a test kÃ¶zepe tÃ¡jÃ¡n hÃºztam egy egyenest, amire a bordÃ¡k becsatlakozÃ¡sÃ¡nÃ¡l merÅ‘legeseket
Ã¡llÃ-tottam. Ha elÃ©g pontosan csinÃ¡lja az ember, akkor szÃ©p pÃ¡rhuzamos Ã©s merÅ‘leges vonalakat kap. VÃ©gÃ¼l az er
egyenessel gerincvastagsÃ¡g tÃ¡volsÃ¡gban pÃ¡rhuzamost hÃºztam, kartonra ragasztottam a rajzot Ã©s fÃ©mvonalzÃ³ mellett
szikÃ©vel kivÃ¡gtam a bordÃ¡k Ã©s a gerinc helyÃ©t. Legjobb, ha hullÃ¡mkartonra ragaszt az ember Ãºgy, hogy kÃ©t kartont Ãº
ragaszt Ã¶ssze, hogy a hullÃ¡mok merÅ‘legesen legyenek, Ã-gy kÃ¶nnyÅ± lesz vÃ¡gni Ã©s mÃ©gis erÅ‘s.

Â BeleprÃ³bÃ¡ltam a gerincet Ã©sÂ bordÃ¡kat. Ã•gy merÅ‘legesek lesznek a bordÃ¡k az EGYENES gerincre Ã©s pÃ¡rhuzamosa
egymÃ¡ssal. JÃ³, ha kissÃ© szorulnak a sablonban az elemek, Ã-gy nem fog elmozdulni ragasztÃ¡s kÃ¶zben.

Â TalÃ¡n itt mÃ¡r ragad. Ha mondjuk hosszanti metszetek is rendelkezÃ©sre Ã¡llnÃ¡nak a testrÅ‘l, akkor ilyen sablonokkal jÃ³l
lehetne ellenÅ‘rizni, hogy a bordÃ¡k helyes magassÃ¡gban Ã¡llna-e.

Nagyon sok baj volt a bordÃ¡kkal. A cÃ©g embere kÃ©zzel vÃ¡gta ki Å‘ket, ami nem lenne baj, de millimÃ©teres hibÃ¡val
dolgozott mind a bordÃ¡k, mind a gerinc esetÃ©ben. Csakhogy ez egy kis hajÃ³ Ã©s nem tÅ±r ennyi pontatlansÃ¡got. NÃ©ha a
bordÃ¡k nem csÃºsztak a helyÃ¼kre, nem volt elÃ©g mÃ©ly a kivÃ¡gÃ¡s kÃ¶zÃ©pen, nÃ©ha meg beestek, mert tÃºl mÃ©ly volt
UtÃ³bbit nehezebb javÃ-tani. A szimmetrikussÃ¡g is jÃ³ kÃ©rdÃ©s, talÃ¡n a kÃ©pen lÃ¡tszik, hogy mÃ©g van mit javÃ-tani. HiÃ¡b
ha pontatlanok a bordÃ¡k, ez van. De a palÃ¡nkok felrakÃ¡sa elÅ‘tt Ãºgyis csiszolni, alakÃ-tani kell az egÃ©szet.Â
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Egyik kedvenc "zenekar"-omtÃ³l idÃ©znÃ©k: Te milyen Ã¡llat feje vagy? Egy a kÃ©pzÅ‘dmÃ©ny itt az az Ã¡llapot, amikor a
fedÃ©lzetek rÃ¡ragadnak a kÃ©sz szerkezetre. LÃ¡thatÃ³an befÅ‘zÅ‘gumikat hasznÃ¡ltam a rÃ¶gzÃ-tÃ©shez. Nem azÃ©rt van r
amÃºgy annyi, mert szÃ©p, hanem mert mindenhol megfelelÅ‘en le kell szorÃ-tani a fedÃ©lzeteket. Az egyetlen piros gumi
fontos a kÃ©pen, ez szorÃ-tja kÃ¶zÃ©pen, a nyÃ-lÃ¡snÃ¡l a szerkezethez a fedÃ©lzetet.

Â Itt meg lehet figyelni, hogy a legmÃ©lyebben fekvÅ‘ fedÃ©lzetet Ãºgy szorÃ-tÃ³ztam, hogy a kÃ©t bordÃ¡t szorÃ-tottam Ã¶ssze
ami kÃ¶zÃ¶tt van. Ennek oka, hogy nincs alÃ¡tÃ¡masztÃ¡sa alulrÃ³l a fedÃ©lzetnek a bordÃ¡k szÃ©lÃ©nÃ©l, Ã-gy kÃ¶nnyen lah
ha erÅ‘s gumival szorÃ-tanÃ¡m. Fontos, hogy helyes szÃ¶gben Ã¡lljanak a fedÃ©lzetek, szimmetrikusan a gerincre.

Â FelÃ¼lrÅ‘l. AzÃ©rt hiszitek, hogy gÃ¶rbe, mert olyan a hÃ¡ttÃ©r... csak kÃ©sÅ‘bb jÃ¶ttem rÃ¡. Viszont: A padlÃ³ is kÃ©szÃ¼l,
azÃ©rt kÃ©szÃ¼lt eddig, mert meguntam, hanem mert a bordÃ¡k tÃºllÃ³gÃ¡sai, amihez ilesztjÃ¼k a fedÃ©lzeteket, a palÃ¡nkozÃ
utÃ¡n ki lesznek vÃ¡gva. Akkor fogom befejezni a padlÃ³zÃ¡st.

Â Ez mÃ¡r a palÃ¡nkozÃ¡shoz valÃ³ elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©s, szokÃ¡sos faragÃ¡s Ã©s csiszolÃ¡s utÃ¡n. A farnÃ¡l kemÃ©ny fÃ¡t adtak,
fÅ±rÃ©szelni kellett. EnnÃ©l a mÅ±veletnÃ©l mindennÃ©l fontosabb, hogy pontosan szimmetriusra sikerÃ¼ljÃ¶n csiszolni a
bordÃ¡kat, hogy szÃ©p legyen a hajÃ³test, illetve, hogy a palÃ¡nkok mindenfÃ©le erÅ‘ltetÃ©s nÃ©lkÃ¼l fekÃ¼djenek fÃ¶l majd
helyÃ¼kre. Legjobb, ha az ember folyamatosan elÃ¶lrÅ‘l Ã©s hÃ¡tulrÃ³l is, szemÃ©re merÅ‘legesen Ã©s egyenesen tartva a
gerincet belenÃ©z a szerkezetbe, pont Ãºgy, mint ezen a kÃ©pen.

Â Ez nem ugyanaz, mint az elÅ‘zÅ‘ kÃ©p, nÃ©zzÃ©tek meg a gerincet a kÃ©p tetejÃ©n. A becsatlakozÃ³ bordÃ¡kon ebbÅ‘l a sz
mÃ¡r lÃ¡tszik, hogy a megfelelÅ‘ pÃ¡rokon mÃ©g alakÃ-tani kell, hogy szimmetrikusak legyenek.

<>Â

Â Ez meg a hÃ¡tulja. Az egyik bordÃ¡val mÃ©g sok bajom lesz. Illetve kettÅ‘vel, a fÅ‘borda a legrosszabb, szinte beesik az elÅ‘tt
Ã©s utÃ¡na lÃ©vÅ‘ kÃ¶zÃ© a fedÃ©lzet szintjÃ©n, a gerincnÃ©l meg tÃºl "erÅ‘s". Persze ezutÃ¡n mÃ©g sok csiszolÃ¡s kÃ¶vetk
szerencsÃ©s dolog az, hogy a test 20 cm hosszÃº, Ãºgyhogy egy nagyobb csiszolÃ³papÃ-rral az Ã¶sszes bordÃ¡t csiszoltam
egyszerre Ã©s Ã-gy a kezemmel Ã©reztem, hogy ha valami valahol mÃ©g kiÃ¡llt vagy nem volt jÃ³ az Ã-v.

<>Â
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Egyszer csak kÃ©sz lett a bordÃ¡k szÃ©leinek kialakÃ-tÃ¡sa, tehÃ¡t kÃ¶vetkezett a palÃ¡nkozÃ¡s. KÃ¶zben nem kÃ©szÃ¼ltek
kÃ©pek, csak a vÃ©geredmÃ©nyrÅ‘l. A palÃ¡nkok 1x4mm-es tanganyika lÃ©cek, tehÃ¡t a vastagsÃ¡guk 1mm!!! Ha valahol nem
a bordÃ¡k Ã-ve 0.5 mm-re akÃ¡r, azonnal megtÃ¶rik a futÃ¡sa a palÃ¡nkoknak. A felrakÃ¡shoz kicsit beÃ¡ztattam a lÃ©ceket,
majd ragasztottam Ã©s szegeltem Ã©s a helyÃ¼kÃ¶n fognak szÃ¡radni. KÃ¶nnyen hajlÃ-thatÃ³ak, csavarhatÃ³ak,
egyszerÅ±nek is tÅ±nik, de mivel ritkÃ¡n vannak a bordÃ¡k, nagyon kell vigyÃ¡zni, nehogy kÃ©t borda kÃ¶zÃ¶tt egy Ã³vatlan
mozdulattal beszakÃ-tsuk a testet. A palÃ¡nkozÃ¡s rendjÃ©rÅ‘l lehetne sokat Ã-rni, nem is traktÃ¡lok senkit. Szerintem nincs jÃ³
megoldÃ¡s, mindenki Ãºgy csinÃ¡lja, ahogy akarja. A lÃ©nyeg, hogy a palÃ¡nkok futÃ¡sa megadja a hajÃ³ karakterÃ©t, sehol se
feszÃ¼ljenek Ã©s pontosan illeszkedjenek egymÃ¡shoz. Jobb Ã¡brÃ¡kkal Ã©s kÃ©pekkel rÃ©szletesebben leÃ-rom kÃ©sÅ‘bb.

Â Az orr rÃ©szre kicsit tÃ¶bb szeg kellett. A szegeket, amik a kit rÃ©szei voltak, kicsi, recÃ©s fogÃ³val nyomogattam be kÃ©zze
mÃ¡skÃ¼lÃ¶nben szÃ©tvernÃ©nk az egÃ©sz testet... Mondjuk az Independence-hez kÃ©pest lÃ¡tszik a kÃ¼lÃ¶nbÃ©g, itt mÃ¡r
elsÅ‘ sor palÃ¡nk is rendesen illeszkedik. A keletkezÅ‘ rÃ©seket ragasztÃ³val tÃ¶mÃ-tettem, egyszerÅ±en bevizeztem a testet
Ã©s bekentem ragasztÃ³val, kÃ©zzel. KÃ-vÃ¼l belÃ¼l, ahol hozzÃ¡fÃ©rtem. A nedves fa beszÃ-vja a ragasztÃ³t Ã©s nagyon
kemÃ©nyre szÃ¡rad az egÃ©sz.

Â LÃ¡tszik, hogy csillog a test. Ezen a kÃ©pen amÃºgy azt kell lÃ¡tni, hogy van egy-kÃ©t tollal rajzolt vonal a gerincen. Ezt
mindkÃ©t oldalraszimmetrikusan, a tervrajzrÃ³l lemÃ¡solva mÃ©g az Ã©pÃ-tÃ©s legelejÃ©n felrajzoltam a gerincre. A belsÅ‘ von
mutatja az elsÅ‘ sor palÃ¡nkozÃ¡s hatÃ¡rÃ¡t (tehÃ¡t mindkÃ©t oldalon pontosan ugyanaddig futnak a palÃ¡nkok, a kÃ¼lsÅ‘ vonal
meg, ami a gerinc mentÃ©n fut, a mÃ¡sodik sor palÃ¡nk hatÃ¡rÃ¡t mutatja. KÃ¼lÃ¶n gerinc mÃ¡r nem jÃ¶n a modellre, ezÃ©rt va
a mÃ¡sodik vonal.

Â A mellvÃ©d palÃ¡nkjÃ¡t raktam fÃ¶l utoljÃ¡ra.Gyakorlatilag csak az alatta lÃ©vÅ‘palÃ¡nkhoz lehet illeszteni, meg a bordÃ¡k
tÃºllÃ³gÃ³ rÃ©szeihez, de azok ki lesznek vÃ¡gva! Ã•gy aztÃ¡n,m hogy az orrnÃ¡l ne legyen baj Ã©s stabilan tartsa a palÃ¡nkot,
vÃ¡jatot kÃ©szÃ-tettem szikÃ©vel a gerincbe.

<>Â

Â Itt lÃ¡thatÃ³, hogyan fogja a mellvÃ©d palÃ¡nkjÃ¡t a gerinc elÃ¶l. Ez nem fog levÃ¡lni.
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Â A mellvÃ©d palÃ¡nkjÃ¡nak felrakÃ¡sa utÃ¡n a kÃ¶zÃ©psÅ‘, magasabb rÃ©sz kÃ©t-kÃ©t palÃ¡nkjÃ¡t kell mÃ©g felrakni Ã©s kÃ

Â
A palÃ¡nkozÃ¡s utÃ¡n MINDEN szeget KIHÃšZTAM, ha nem Ã¡ll meg anÃ©lkÃ¼l a hajÃ³, akkor Ãºgyis mindegy.Â

A ragasztÃ³s kezelÃ©s miatt nehezebb volt csiszolni, de nem is nagyon kellett, csak a palÃ¡nkok szÃ©leit csiszoltam
egymÃ¡shoz.

Na, ez most elfogadhatÃ³an szimmetrikus lett.

AzÃ©rt a szegek helyeit Ã©s az aprÃ³ egyenetlensÃ©geket gelttelÃ©ssel javÃ-tottam.Â Az egÃ©sz testet bekentem glettel Ã©s
szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n finom csiszolÃ³papÃ-rral visszacsiszoltam. LÃ¡thatÃ³m hogy nem sok glettelÃ©s kellett.

Â {mospagebreak title=2. rÃ©sz}

No, nÃ©zzÃ¼k a folytatÃ¡st. Ebben a rÃ©szben elsÅ‘sorban a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡ssal foglalkoznÃ©k. FÃ©nykÃ©pezni sajnos
csak a kÃ©sz Ã¡llapotot fÃ©nykÃ©peztem, ezÃ©rt kicsit tÃ¶bb lesz a szÃ¶veg, de ebben az esetben ez nem baj, mivel elsÅ‘sorb
arrÃ³l szeretnÃ©k Ã-rni, hogyan alakult ki, hogy az egyes mÅ±veleteket milyen sorrendben vÃ©gezzem el.

Az elÅ‘zÅ‘ oldal utolsÃ³ kÃ©t kÃ©pe mutatja a hajÃ³t az elsÅ‘ palÃ¡nkrÃ©teg felrakÃ¡sa, csiszolÃ¡sa Ã©s a mÃ¡sodikhoz valÃ³
elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©se utÃ¡n. A mÃ¡sodik palÃ¡nkrÃ©teg kÃ©tfÃ©le anyagÃº, felÃ¼l 3x0.5mm diÃ³, alul 4x0.5mm mahagÃ³ni. Tudom
a mahagÃ³ni nem autentikus anyag, kissÃ© drÃ¡ga lett volna ebbÅ‘l Ã©pÃ-teni, de dekorÃ¡ciÃ³s cÃ©lra megfelel :-). A diÃ³
palÃ¡nkokat 7.5cm, a mahagÃ³nit 8.5 cm hosszÃºakra vÃ¡gtam, majd Ãºgy raktam fel, hogy lehetÅ‘leg egy szÃ¡lbÃ³l
szÃ¡rmazÃ³ak ne kerÃ¼ljenek kÃ¶zel egymÃ¡shoz, Ã-gy a modell nem csÃ-kos, hanem inkÃ¡bb homogÃ©nen tarka lesz. A
felrakÃ¡ssal semmi gond nem volt, mivel kivÃ¡lÃ³ tanÃ¡csokat kaptam hajÃ³mestertÅ‘l Ã©s Flamenco-tÃ³l. A palÃ¡nkoat
szÃ¡razon helyÃ¼kre prÃ³bÃ¡ltam (nem gyÅ‘zÃ¶m elÃ©ggÃ© hangsÃºlyozni, hogy tÃ¶kÃ©letesen fel kell fekÃ¼dniÃ¼k a testre
majd amikor meglett a helyÃ¼k, Ãºgy raktam fel Å‘ket, hogy raktam egy-egy aprÃ³ csepp gÃ©l pillanatragasztÃ³t (UHU) a kÃ©t
vÃ©gÃ¼kre, a tÃ¶bbit meg gyorsfaragasztÃ³val kentem be (a Palma Fa-rÃ³l Ã¡tÃ¡lltam a Ceys-re, ez nagyon bejÃ¶n,
gyorsabban ragad Ã©s tisztÃ¡bban lehet vele dolgozni.). Ã•gy a palÃ¡nkokat hajlÃ-tgatÃ¡ssal egyÃ¼tt egy pillanat alatt fel lehet
rakni, nem kell gumigyÅ±rÅ± meg mindenfÃ©le trÃ¼kk, meg 24 Ã³ra vÃ¡rakozÃ¡s minden palÃ¡nkpÃ¡r kÃ¶zÃ¶tt... Mivel a model
kicsi, nagyon pontosan kell dolgozni. A mahagÃ³nit egyÃ©bkÃ©nt alulrÃ³l, a diÃ³t felÃ¼lrÅ‘l kezdtem el. A diÃ³bÃ³l vÃ©gÃ¼l 6 s
lett. FelÃ¼l lesz a korlÃ¡t, a 3. sornÃ¡l a felsÅ‘, a 6. sornÃ¡l az alsÅ‘ dÃ¶rzsfa. Alatta mahagÃ³ni. Amire figyelni kell, hogy a
palÃ¡nkokat mindkÃ©t oldalon TELJESEN szimmetrikusan kell rakni. A palÃ¡nkozÃ¡s "rendje" nÃ¡lam "random" elvel ment,
azaz vÃ©letlenszerÅ±en, bÃ¡r X soronkÃ©nt ismÃ©tlÅ‘dik (nagyjÃ¡bÃ³l). Ha meg szeretnÃ©tek jegyezni, hogy a palÃ¡nkok vÃ©g
nem bordÃ¡n vannak, meg lehet, de nincs Ã©rtelme, mert tudom. EgyelÅ‘re az volt a cÃ©l, hogy ne csÃ-kokban rakjak fel
palÃ¡nkokat, hanem darabokban. Sajna nem rajzoltam meg elÅ‘re az alsÃ³ palÃ¡nkozÃ¡sra a rendet, de hÃ¡t nem lehet
mindent egybÅ‘l. Ã‰desapÃ¡m szokta mondani: "Nem lÅ‘nek evvel nyÃºlat!". FÃ©lÃºton voltam amÃºgy, mikor erre rÃ¡jÃ¶ttem.

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 20 July, 2019, 16:26

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Â No, a palÃ¡nkozÃ¡s utÃ¡n jÃ¶tt a feketeleves. A modellnek nincs kÃ¼lÃ¶n gerince, tehÃ¡t a gerinclemez megfelelÅ‘ rÃ©sze les
a gerinc. Ezt mÃ¡r az elÅ‘zÅ‘ oldalon is Ã-rtam, meg azt is, hogy a gerinc hatÃ¡rÃ¡t tollal megrajzoltam Ã©s a palÃ¡nkozÃ¡st addi
csinÃ¡ltam meg. Most az kÃ¶vetkezik, hogy "palÃ¡nkozom a gerincet". ElÅ‘szÃ¶r hosszÃ¡ra, az aljÃ¡ra kerÃ¼lt fÃ¶l egy
3x0.5mm-es diÃ³ vÃ©gig (a hÃ¡tuljÃ¡t is beleÃ©rtve), mivel a gerinc is 3mm-es Ã©s az oldalsÃ³ borÃ-tÃ¡s erre rÃ¡ fog takarni.
JÃ¶jjenek a kÃ©pek (Ã©s a problÃ©mÃ¡k):

Â

Â TÃ¼skÃ©shÃ¡tÃº dinoszaurusz-teknÅ‘sbÃ©ka... Ã‰ppen ragad a gerinc oldalsÃ³ palÃ¡nkja, az alsÃ³ mÃ¡r fenn van, sÅ‘t, hÃ¡
oldalsÃ³ is. ApropÃ³: a modell elveszÃ-tett hÃ¡tul a gerinclemezbÅ‘l 3mm-t, mivel rÃ¡jÃ¶ttem, hogy nem elÃ©g, hogy a
kormÃ¡nylapÃ¡t rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©hez adott vasalatok rondÃ¡k Ã©s nem fognak illeszkedni a helyÃ¼kre, a lapÃ¡t be se fÃ©r a hely
csak ha darÃ¡lok egy kicsit hÃ¡tul a gerincbÅ‘l. Ez tÃ¶rtÃ©nt. A vasalatokat nem dobtam ki, elÅ‘bb lefÃ©nykÃ©pezem, hogy
mindenki Ã¡mulhasson.

Â Ugyanaz oldalrÃ³l, mert Ã-gy is tudok fÃ©nykÃ©pezni :-). LÃ¡thatÃ³ a palÃ¡nkozÃ¡son a fogyasztÃ¡s elÃ¶l, meg a felsÅ‘ Ã©s a
alsÃ³ sorok illeszkedÃ©se. Az oldaltÃ³l feljebb lÃ©vÅ‘ rÃ©sz (most Ã©ppen kÃ¶zÃ©pen legalul) azÃ©rt nincs palÃ¡nkozva, mert
azoknak a palÃ¡nkoknak, amik arra a falra kerÃ¼lnek, a belsÅ‘ merÅ‘leges falra kerÃ¼lÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡sra rÃ¡ kell takarniuk (ezt
talÃ¡n Ã©rthetÅ‘bben kÃ©sÅ‘bb, fÃ©nykÃ©pekkel).Â

Â Itt meg a gerinc elÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡sa. Meghagytam a nagyjÃ¡bÃ³l vÃ-zszintes kÃ¶vetÃ©st, kicsi darabokbÃ³l raktam fel az
egÃ©szet. Ez tÃ¶mÃ-tve lesz, akÃ¡rcsak a mahagÃ³ni rÃ©sz alul, illetve a vÃ-zvonal alatt a teljes test hÃ³fehÃ©r lesz. A diÃ³t
prÃ³bÃ¡ltam Ãºgy felrakni, hogy csak csiszolni kelljen, tÃ¶mÃ-teni ne. Ã•gy talÃ¡n a gerinc tÃ¶mÃ-tve Ã©s a palÃ¡nkozÃ¡s
tÃ¶mÃ-tetlenÃ¼l jobb hatÃ¡st kelt majd, ha rÃ¡nÃ©z az ember a gerincre, nem lesz az az Ã©rzÃ©se, hogy az is palÃ¡nkozva van
MÃ©g annyit, hogy mivel a gerinc palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡t utÃ³lag kÃ©szÃ-tettem, ezÃ©rt jÃ³l "egyben van" a palÃ¡nkok vÃ©geivel, kiss
rÃ¡juk takar, ez olyan, mint az eredeti hajÃ³kon, ahol nÃºtokban vÃ©gzÅ‘dtek a palÃ¡nkok.

Â Teljes kÃ¼lsÅ‘ borÃ-tÃ¡s. AzÃ©rt nÃ©z ki ilyen kÃ¶vÃ©rnek, mert megdÃ¶ntÃ¶ttem a majdani Ã¡llvÃ¡nyÃ¡n, hogy lÃ¡thatÃ³ leg
gerinc mentÃ©n a borÃ-tÃ¡s. MÃ©g egy kis 0.5mm-es csÃ-kot be kellett illesztenem a mahagÃ³ni palÃ¡nkozÃ¡s Ã©s a gerinc
palÃ¡nkozÃ¡s kÃ¶zÃ© alul, mert a 3mm-es szÃ©lessÃ©gÅ± diÃ³ pont nem volt elÃ©g, tÃ¶mÃ-teni meg nem szeretek, csak ha
muszÃ¡j, mert nem szÃ©p. Ja, az Ã¡llvÃ¡ny lesz a vÃ©gsÅ‘ tartÃ³ja a hajÃ³nak. Eredetileg kellemes seszÃ-ne volt, nyers, aztÃ¡n
gondoltam, hogy ha fehÃ©r lesz a hajÃ³test alja, akkor nem Ã¡rthat, ha ez elsÅ‘ kezembe kerÃ¼lÅ‘ diÃ³pÃ¡ccal megtÃ¡madom.
PÃ¡colÃ¡shoz mÃ©g annyit szeretnÃ©k mondani, valaki Ã-rta, hogy mindig foltos lesz. HÃ¡t Ã©n nem tudom, nekem akkor se
sikerÃ¼lt volna foltosra, ha akarom. Ez olyan homogÃ©n, hogy mÃ©g!Â

Â A gerinc hÃ¡tulja. Csaknem olyan, mintha tÃ©nyleg kÃ¼lÃ¶n elem lenne. HÃ¡t, nagyon Ã³vatosan kell majd csiszolni az
egÃ©sz testtel egyÃ¼tt, de elÃ©g kicsik, Ãºgyhogy nem fog Ã©szvesztÅ‘en hosszÃº ideg tartani. Csak oda kell figyelni.

Â PalÃ¡nkozÃ¡s problÃ©mÃ¡k nagyjÃ¡bÃ³l megoldva, ezek a szorÃ-tÃ³k sokat segÃ-tenek, Ã©s 10db-os kiszerelÃ©sben 250F-b
kerÃ¼l. Mondjuk ez a legkisebb, de nekem hogyhogynem pont ez kellett. A kÃ¼lsÅ‘sÃ©gek utÃ¡n, csiszolÃ¡s elÅ‘tt gondoltam,
megÃ©pÃ-tem a belsÅ‘ rÃ©szt is. TalÃ¡n nem is olyan sÃ©rÃ¼lÃ©keny az egÃ©sz, ha egyelÅ‘re hagyom rajta azt a kis plusz an
Itt a mÃ¡r korÃ¡bban elmegetett dolgok kÃ¶vetkeznek, azaz kivÃ©gtam a palÃ¡nkozÃ¡snÃ¡l segÃ-tÅ‘ tÃ¡masztÃ³
bordatÃºllÃ³gÃ¡sokat Ã©s elkezdtem befejezni a fedÃ©lzetek padlÃ³jÃ¡t. NÃ©zzÃ¼nk pÃ¡r kÃ©pet a jelenlegi Ã¡llapotrÃ³l:
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Â Itt tehÃ¡t mÃ¡r kivÃ¡gtam az Ã©pÃ-tÃ©si bordÃ¡k tÃ¡masztÃ³ tÃºllÃ³gÃ¡sait. A dupla palÃ¡nkozÃ¡ssa az oldal mÃ¡r stabil, illetve
belÃ¼l is kap egy diÃ³ rÃ©teget, az alsÃ³ mÃ¡r fel is van rakva. ElÅ‘szÃ¶r azonban befejeztem a padlÃ³t. Persze ez nehezebb,
mintha eleve a fedÃ©lzet lapjÃ¡ra teljesen el lehetne kÃ©szÃ-teni majd helyÃ©re emelni az egÃ©szet egyben, ott ugyanis a
felesleges tÃºllÃ³gÃ³ deszkÃ¡kat levÃ¡gja az rmber. Itt viszont mÃ©retre vÃ¡gott deszkÃ¡kat kell beilleszteni, amit lehet elÅ‘re
elkÃ©szÃ-tett sablon alapjÃ¡n (mÃ©g amikor nem tesszÃ¼k be a fedÃ©lzetet), vagy szemre. Ã‰n a mÃ¡sodikra szavazok, plÃ¡
hogy az oldalfal rÃ¡takar a padlÃ³zat szÃ©lÃ©re. Ezt csak azÃ©rt engedtem meg magamnak, mert a mÃ©ret miatt nem csinÃ¡lta
vÃ-zmedergerendÃ¡t, de a padlÃ³ Ã©s az oldalfal talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡hoz jÃ¶n mÃ©g egy tÃ¡masztÃ³derenda kÃ¶rbe, ami tovÃ¡bbi
takarÃ¡st ad. AzÃ©rt meg kell jegyezzem, hogy ha nem lenne semmi a padlÃ³ szÃ©le fÃ¶lÃ¶tt, akkor is pontosan illeszkedik,
nem olyan nehÃ©z azt megcsinÃ¡lni.

Â HÃ¡tul lÃ¡thatÃ³, hogy kivÃ¡gtam az Ã©pÃ-tÅ‘borda-tÃºllÃ³gÃ¡st, ezt a padlÃ³t kÃ©szÃ-tem el legkÃ¶zelebb. Itt mÃ©g lesznek
Ã©rdekessÃ©gek a sorrendben. Mindenesetre a padlÃ³ utÃ¡n mindenhol a hajÃ³oldal belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡sa kÃ¶vetkezik, vÃ©gÃ
a keresztfalak... illetve a leghÃ¡tsÃ³ rÃ©sz elÅ‘tti "kÃ¼szÃ¶b". Ennek direkt meghagytam a helyet eredetileg, lÃ¡thatÃ³, hogy
nem nyÃºlnak vÃ©gig a padlÃ³ deszkÃ¡i teljesen a hÃ¡tsÃ³ rÃ©szen.

Â Kicsit nagyÃ-tva (persze nem, ez egy totÃ¡l mÃ¡sik kÃ©p, tehÃ¡t inkÃ¡bb kÃ¶zelebbrÅ‘) az elsÅ‘ fedÃ©lzet. SzeretnÃ©m
megjegyezni, hogy a hajÃ³nak a lÃ¡tszat ellenÃ©re lesz Ã¡rboca, csak elfelejtettem kivÃ¡gni a lyukat neki a fedÃ©lzeti nyÃ-lÃ¡s
mÃ¶gÃ¶tt. MÃ©g jÃ³, hogy van tervrajz... Az is lÃ¡tszik, hogy van egy szÃ©p barna kartonlap a fedÃ©lzeti nyÃ-lÃ¡s alatt. Kicsi
kÃ©sÅ‘n vettem Ã©szre, hogy a "drÃ¡ga" gyÃ¡rtÃ³ ide elfelejtett adni bÃ¡rmit is, a pucÃ©r gerinclemez lÃ¡tszana!!! Az meg nem j
Ã¶tlet, tekintetbe vÃ©ve, hogy ez a nyÃ-lÃ¡s permanensen nyitva lesz, tehÃ¡t be lehet lÃ¡tni...

Â Itt van a hÃ¡tulja. A kormÃ¡nylapÃ¡t nyÃ-lÃ¡sa hÃ¡tul, illetve it lÃ¡tszik, hogy elÅ‘refelÃ© a deszkÃ¡k nem futnak vÃ©gig a hÃ¡ts
placcon, oda kerÃ¼l majd kereszte egy "kÃ¼szÃ¶b", de csak miutÃ¡n kÃ©sz a keresztfal palÃ¡nkozÃ¡sa, hogy rÃ¡takarjon.

Â

N o, egyelÅ‘re ennyi, a kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©szben a kithez adott, mÃ©rsÃ©kelten hasznÃ¡lhatÃ³ fÃ©m alkatrÃ©szek (zsanÃ©rok, pÃ
ajtÃ³k, ablakok, galionfigura) javÃ-tÃ¡si lehetÅ‘sÃ©geirÅ‘l fogok Ã-rni, az Ã¶tletek mÃ¡r megszÃ¼lettek, csak mÃ©g erÅ‘t kell
gyÅ±jteni. Meg idÅ‘t...

{mospagebreak title=3. rÃ©sz}

No, igÃ©retemhez hÃ-ven itt a 3. rÃ©sz, melyben a fÃ©malkatrÃ©szekrÅ‘l (is) lesz szÃ³, sokminden mÃ¡s mellett. A test lassan
elkÃ©szÃ¼l, a 4. rÃ©szben mÃ¡r a kÃ©sz test Ã¡llapottÃ³l fogunk indulni.

A kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s elkÃ©szÃ¼lÃ©se utÃ¡n a belsÅ‘ rÃ©szek kialakÃ-tÃ¡sa kÃ¶vetkezett. A sorrend: padlÃ³zÃ¡s, belsÅ‘ pal
keresztfalak palÃ¡nkozÃ¡sa, VÃ‰GÃœL a kÃ¶zÃ©psÅ‘ kabin kÃ¼lsÅ‘, a hajÃ³oldal szintjÃ©tÅ‘l feljebb lÃ©vÅ‘ falÃ¡nak palÃ¡nko
Ã©rtelme: ha a padlÃ³zÃ¡s, mivel a helyÃ©n kell befejezni, a falnÃ¡l nem sikerÃ¼l teljesen pontosan (0.5mm alatt kell legyen a
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hibÃ¡ja), arra rÃ¡takar a belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s. A belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡sra rÃ¡takar a keresztfalak palÃ¡nkozÃ¡sa, vÃ©gÃ¼l a kabin
kÃ¼lsÅ‘, a korlÃ¡ttÃ³l felfelÃ© esÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡sa rÃ¡takar a keresztfalak palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡ra. Ennyi.

LÃ¡ssuk tehÃ¡t a szokÃ¡sos kÃ©pesÃºjsÃ¡got ettÅ‘l a mÅ±velettÅ‘l.Â

Â A kabin mÃ¶gÃ© bekerÃ¼l egy pad, s mivel az eredeti bordalemezekbÅ‘l kivÃ¡gtam az ocsmÃ¡ny tÃºllÃ³gÃ¡sokat, bakokat
kÃ©szÃ-tettem a padnak 2x5mm-es hulladÃ¡kanyagbÃ³l, ezek a bakok lÃ¡thatÃ³ak a kÃ©pen.

Â Ez lesz a pad.Eredeti formÃ¡jÃ¡ban szÃ¶rnyÅ±sÃ©ges volt, egyrÃ©szt nyilvÃ¡n nem illett a helyÃ©re, mÃ¡srÃ©szt gÃ¶rbe volt
ahol egyenesnek kellett volna lennie. Sebaj, elÅ‘szÃ¶r mÃ©retre alakÃ-tottam, majd egy jÃ³l irÃ¡nyzott mozdulattal
kettÃ©vÃ¡gtam, ez lÃ¡thatÃ³ a kÃ©pen. KÃ©t darabbÃ³l kerÃ¼l be a helyÃ©re, itt a kÃ©t darab kÃ¶zÃ¶tt mÃ©g kicsit ki kellett vÃ
belÅ‘le, hogy illeszkedjen, eredetileg tÃºl szÃ©les volt hÃ¡tul.

Â VessÃ¼nk egy pillantÃ¡st a fÃ©m alkatrÃ©szekre, melyek a dÃ-szÃ-tÃ©st hivatottak szolgÃ¡lni. Ablakok, ajtÃ³, galionfigura,
tÃ¼kÃ¶r, meg oldaldÃ-szek. Ez az eredeti Ã¡llapotuk, nagyjÃ¡bÃ³l. Puha cinkÃ¶tvÃ¶zetbÅ‘l vannak, tehÃ¡t Ã©les kÃ©ssel el
lehetett tÃ¡volÃ-tani a csapokat, meg kissÃ© meg kellett faragni, reszelni a szÃ©leket, mert az Ã¶ntÃ©s pontatlansÃ¡gai
lÃ¡tszottak. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ szÃ-nÃ¼k az eredeti, valami nagy szemcsÃ©jÅ± aranypor-festÃ©k vacak lehet rajtuk, vastagon,
Ã©s amikor megfogtam, az is megfogta a kezemet. Mivel Ãºgyis reszelni kellett, ott lejÃ¶n a festÃ©k, gondoltam tehÃ¡t egyet,
nitro hÃ-gÃ-tÃ³ba dobtam az elemeket 5 percre, majd hasznÃ¡lt fogkefÃ©vel aprÃ³lÃ©kosan ledÃ¶rzsÃ¶lten a festÃ©ket. MÃ¡r Ã
jobban mutattak.

Â Itt lÃ¡thatÃ³ a test az alsÃ³ rÃ©sz tÃ¶mÃ-tÃ©se utÃ¡n, csiszolÃ¡s elÅ‘tt. MahagÃ³ni folyÃ©kony fa a tÃ¶mÃ-tÅ‘anyag, a diÃ³ sz
gerincre is lehet kenni, mert Ãºgyis festve lesz a nagy rÃ©sze. P300-as kÃ¶rÃ¼li csiszolÃ³papÃ-rral szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n bÃ¡tran
lehet visszacsiszolni az eredeti szÃ-nÃ©ig, az mÃ¡r nem bÃ¡ntja a palÃ¡nkozÃ¡st. Ã•gy is a legdurvÃ¡bb csiszolÃ³, amit
hasznÃ¡lok, a P220-as.

Â No, a padnÃ¡l hagytuk abba. A bakokat elÅ‘szÃ¶r lefestettem, de nem tetszett, inkÃ¡bb padlÃ³ maradÃ©k lÃ©cbÅ‘l (jÃ³l
kiszÃ¡moltÃ¡k, hulladÃ©kmentesen az utolsÃ³ volt) kÃ©szÃ-tettem egy takarÃ¡st a bakok elÃ©. Kis csalÃ¡s, de mindjÃ¡rt meglÃ¡
mi az Ã©rtelme.

Â Benn van a pad.Kicsit kivÃ¡va a kÃ¶zepÃ©bÅ‘l mÃ¡r illeszkedik, illetve marajunk annyiban, hogy befÃ©r a helyÃ©re. MÃ©rÃ©s
szerint nincs evvel baj, csak a hajÃ³ oldalÃ¡nak Ã-ve nem olyan, mint a padÃ©... Sebaj, padlÃ³zva lesz!

No, a bakok elÅ‘tti takarÃ³lÃ©cekbÅ‘l ennyi lÃ¡tszik, jÃ³l kinagyÃ-tva. Optikai csalÃ³dÃ¡s, Ã¡rnyÃ©kban van, Ã©s olyan, mintha a
padlÃ³t lÃ¡tnÃ¡nk. A valÃ³sÃ¡gban a lÃ¡thatÃ³ rÃ©sz kb. 2 mm, de nehÃ©z is Ã-gy belenÃ©zni, ahogy a fÃ©nykÃ©pezÅ‘ optikÃ¡j

Â Ja, kell mÃ©g dÃ¶rzsfa is. HÃ¡t itt vannak. Be kell valljam, az eredeti terveken a dÃ¶rzsfÃ¡k elÃ¶l nem talÃ¡lkoznak, de a felsÅ
diÃ³ palÃ¡nkozÃ¡s futÃ¡sa olyan volt, hogy csak "mestersÃ©gesen" tudtam volna fogyasztani elÃ¶l, Ã-gy illleszkedett, Ã©s a
dÃ¶rzsfa meg egyÃ¼tt kell, hogy fusson a palÃ¡nkozÃ¡ssal. Az alsÃ³ a mahagÃ³ni Ã©s a diÃ³ rÃ©sz hatÃ¡rÃ¡n fut, Ã©s a
felrakÃ¡skor is ide "akart" jÃ¶nni, egyÃ¡ltalÃ¡n nem kellett csavargatni Ã©s erÅ‘ltetni.Â
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Â A dÃ¶rzsfÃ¡k 1x2mm-es tanganyikÃ¡bÃ³l vannak. SzÃ©p, okker szÃ-nÅ± fa, DE: nem hajlik, viszont a legkisebb mÃ©retben is
hasad, tÃ¶rik. EzÃ©rt Ãºgy kerÃ¼ltek fel, hogy kb. 15 perc fÅ‘zÃ©s utÃ¡n a testre hÃºzott gumigyÅ±rÅ±kkel a helyÃ©re szorÃ-to
a dÃ¶rzsfÃ¡t, majd hajszÃ¡rÃ-tÃ³val a helyÃ©n szÃ¡rÃ-tottam ki. UtÃ¡na levettem a gyÅ±rÅ±ket Ã©s felragasztottam. Itt is
Ãºgyragasztottam, hogy kb. 2-3 cm-enkÃ©nt raktam egy pÃ¶ttyÃ¶t a gÃ©l pillanatragasztÃ³bÃ³l, kÃ¶zÃ© meg a faragasztÃ³ men
A gÃ©l pillanatragasztÃ³ mÃ¡sodpercek alatt megkÃ¶t, nagyon egyszerÅ± Ã©s gyors vele dolgozni.Â

Egy kis lenolaj. LakkozÃ¡st nem kap, mert nem szeretnÃ©k Ãºgy jÃ¡rni, mint az elÅ‘zÅ‘ hajÃ³mmal... Az olajozÃ¡st Ãºgy
vÃ©geztem, hogy egy legkisebb mÃ©retÅ± festÅ‘ecsetet (amivel a sarkokat meg a konnektor kÃ¶rnyÃ©kÃ©t szoktuk festeni :-)
belemÃ¡rtottam a lenolajba, aztÃ¡n teljesen kihÃºztam belÅ‘le az olajat!!!, s ebben az Ã¡llapotÃ¡ban a teljes hajÃ³
olajozÃ¡sÃ¡hoz elÃ©g lesz vÃ©lhetÅ‘en. HÃ³napokig olajos marad az ecset, ezt mÃ¡sra nem hasznÃ¡lom. Finoman be kell
dÃ¶rzsÃ¶lni a fÃ¡t a lehetÅ‘ legkisebb mennyisÃ©ggel, inkÃ¡bb tÃ¶bbszÃ¶r, bedÃ¶rzsÃ¶lÃ©s utÃ¡n azonnal letÃ¶rÃ¶lni szÃ¡raz,
nedvszÃ-vÃ³ puha ronggyal a felesleg eltÃ¡volÃ-tÃ¡sÃ¡ra.Â

MÃ©g valami a lenolajhoz. Meleg, sÃ¶tÃ©t, antikolt tÃ³nust ad a fÃ¡nak, Ã¡polja Ã©s ellenÃ¡llÃ³vÃ¡ teszi. Szerintem lehet rÃ¡
festeni akrillal is, de az kÃ¶nnyen lejÃ¶n, jobb vÃ¡lasztÃ¡s az enamel, olajos alapÃº festÃ©k.Â

Â No, az elmÃ©let utÃ¡n itt a gyakorlat. A gerin elejÃ©nek befedÃ©sÃ©t korÃ¡bban nem vÃ©geztem el, mivel gyanÃ-tottam, hog
orrÃ¡rboccal gondok leszne. Voltak. ElkÃ©szÃ-tettem, aztÃ¡n nem illett a helyÃ©re. Elvileg bele kell fekÃ¼djÃ¶n egy, a gerinc
tetejÃ©be vÃ¡jt (reszelt) vÃ¡lyatba. Hogy a megfelelÅ‘ szÃ¶gben Ã¡lljon, elÅ‘szÃ¶r lefaragtam a gerinc tetejÃ©t, majd domborÃº
tÅ±reszelÅ‘vel hosszanti irÃ¡nyban vÃ¡lyatot reszeltem bele. Emellett kifÃºrtam a kÃ¶tÃ©lbandÃ¡zsnak a lyukat. 1mm-es
fÃºrÃ³val...

Â HohÃ³, itt vannak a dÃ-szek ismÃ©t. Csakhogy most mÃ¡r alakÃ-tva. Az ajtÃ³ eredeti "fÃ¡t imitÃ¡lÃ³" berakÃ¡sÃ¡t simÃ¡ra
csiszoltam mini csiszolÃ³-gravÃ-r fejjel, a mini fÃºrÃ³gÃ©pemmel, illetve itt mÃ¡r fel van festve az elsÅ‘ Ãºj rÃ©teg, bÃ¡r az
Ã¶tÅ‘csonkok itt-ott mÃ©g rajta vannak az alkatrÃ©szeken, de Ãºgyis tÃ¶bbrÃ©tegÅ± lesz a festÃ©s. A festÃ©shez a Model Ma
enamel festÃ©keit hasznÃ¡lom, Humbrol hÃ-gÃ-tÃ³val, meg a mÅ±anyag modellezÃ©sbÅ‘l rÃ¡m ragadt tudÃ¡st. MegfelelÅ‘
hÃ-gÃ-tÃ¡s utÃ¡n 1-es normÃ¡l ecsettel kÃ©t vÃ©kony rÃ©tegben kenem le az egÃ©szet. A megfelelÅ‘ hÃ-gÃ-tÃ¡s azt jelenti, ho
megfelelÅ‘en kell fedjen a festÃ©k, de nem lehet tÃºl sÅ±rÅ±, mert akkor beÃ¼l a dÃ-szekbe Ã©s eltÃ¶mÃ-ti a cirÃ¡dÃ¡kat. A
dÃ-szes rÃ©szeket arannyal, a kereteket a tanganyika szÃ-nÃ©nek megfelelÅ‘ fÃ¡val, a tÃ¼kÃ¶r Ã©s az oldaldÃ-szek belsejÃ©
feketÃ©vel. Az ajtÃ³ emellett rendes faberakÃ¡st kap diÃ³bÃ³l.

Â No, itt Ã¡llunk most. Az orrÃ¡rboc a helyÃ©n. Ennek a kialakÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l majd kÃ©sÅ‘bb. Ahhoz, hogy be tudjam fejezni a gerin
felÅ‘ rÃ©szÃ©t, Ã©rdemes volt beraknom. Emellett felkerÃ¼ltek a korlÃ¡tok is a hajÃ³ oldalÃ¡ra. Ezek Ãºgy nÃ©znek ki, hogy 3 d
1x1mm-es tanganyika van egymÃ¡s mellett. Mindegyiket fÅ‘ztem, sablonban hajlÃ-tottam, szÃ¡rÃ-tottam, majd a helyÃ©re
tettem. ElÅ‘szÃ¶r a kÃ¶zÃ©psÅ‘ket, majd a kÃ©t szÃ©lsÅ‘t.

Â Galionfigura.

Â Ilyen lett az ajtÃ³. Persze a tetÅ‘ felrakÃ¡sa elÅ‘tt "Ã¼vegezÃ©st" kap belÃ¼lrÅ‘l, valÃ³szÃ-nÅ±leg a makett Ã¡tlÃ¡tszÃ³, vÃ©ko
mÅ±anyag csomagolÃ¡sÃ¡bÃ³l vÃ¡gott darabokbÃ³l, amiket egyik oldalukon feketÃ©re festek (az lesz belÃ¼l). LÃ¡thatÃ³, hogy
kÃ©sz a pad padlÃ³zÃ¡sa Ã©sÂ a kerete, illetve itt lehet jobban lÃ¡tni a korlÃ¡tot is.Â

Â Ez lesz a hÃ¡tulja. Ez az elsÅ‘ rÃ©teg festÃ©s. A fekete rÃ©szeket 00-Ã¡s ecsettel festem, iletve a mÃ¡sodik rÃ©tegnÃ©l mÃ¡r
kiemelkedÅ‘ cirÃ¡dÃ¡kat is azzal fogom. KÃ©zremegÃ©s kizÃ¡rva, meg kell inni egy sÃ¶rt elÅ‘tte ;â€“). AzÃ©rt itt mÃ©g nem olya
de majd az lesz.
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Â VÃ-zvonal. Ezzel zÃ¡rnÃ¡m a kÃ©psort. Nem kis kÃ¡lvÃ¡ria utÃ¡n sikerÃ¼lt felrajzolni. Sajnos a hajÃ³ hÃ¡tulja nagyon lapos,
Ã-gy nem egyszerÅ± a feladat Ãºgy felrajzolni a vÃ-zvonalat, hogy a hajÃ³ fenekÃ©t nÃ©zve a gerincre szimmetrikus legyen a
vonal. KÃ©pzeljÃ¼k el, hogy csak pÃ¡r, szemmel nem is igen lÃ¡thatÃ³ fokot dÅ‘l a hajÃ³ egyik irÃ¡nyba. Ahol lapos a test, ott
nagyon kevÃ©s magassÃ¡gkÃ¼lÃ¶nbsÃ©g is durvÃ¡n elmozdÃ-tja a vonalat Ã©s nem lesz szimmetrikus a kÃ©t oldalon. Mondju
vÃ©gÃ©re sikerÃ¼lt belÅ‘ni, de hogy mik nem jutottak eszembe!!! A festÃ©se eddig 3 rÃ©teg Model Master enamel fehÃ©r, 8-a
laposecsettel kentem. VÃ-zvonal hatÃ¡rÃ¡t kÃ©zzel, nem maszkolok. MÃ©g 2 rÃ©teg tuti kell, hogy homogÃ©nen befogja a sÃ¶
mahagÃ³ni alapot a festÃ©k. AmÃºgy vÃ©kony rÃ©tegek, nincs mÃ¡zolÃ¡s Ã©rzete az embernek. Az utolsÃ³ rÃ©tegbe kerÃ¼l m
egy csepp fekete Ã©s sÃ¡rga. HÃ³fhÃ©r alja aligha volt a hajÃ³knak...

Â NohÃ¡t, mÃ¡ra ennyit, mindenkinek tovÃ¡bbi jÃ³ szÃ³rakozÃ¡st!

Â {mospagebreak title= 4. rÃ©sz}

Â Ãœdv! A hajÃ³makett talÃ¡lkozÃ³ Ã³ta Ãºj lendÃ¼letet kaptam, Ã-gy kicsit Ã©pÃ¼lt a Gretel is. Most a festÃ©s Ã©s az aprÃ³ d
elkÃ©szÃ-tÃ©se a feladat, jelenleg itt tartok:

Â

Â

Â
Â

Â
Â

Â

Â
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