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Az elsÅ‘ hajÃ³m a â€žGolden Starâ€• Brigg elkÃ©szÃ-tÃ©se utÃ¡n gondolkodÃ³ba estem, hogy melyik legyen a mÃ¡sodikkÃ©nt
megÃ©pÃ¼lÅ‘ hajÃ³ makettem. A felkÃ©szÃ¼ltsÃ©gem Ã©s rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ szabadidÅ‘m figyelembevÃ©telÃ©vel Ãºjra
megÃ©pÃ-tÃ©se jÃ¶hetett szÃ¡mÃ-tÃ¡sba. Hosszas tÃ¶prengÃ©s utÃ¡n a vÃ¡lasztÃ¡s a Sergal cÃ©g â€žPeregrine Galleyâ€• nÃ
makettjÃ©re esett. A makett mÃ©retarÃ¡nya megfelelÅ‘ arÃ¡nyÃº (1:60) Ã-gy az elkÃ©szÃ¼lt hajÃ³ mÃ©retei nagyon impozÃ¡ns
(925mm hossz, Ã©s 860mm magassÃ¡g). A mÃ©retekbÅ‘l adÃ³dÃ³an a kidolgozhatÃ³sÃ¡g Ã©s a rÃ©szletgazdagsÃ¡g Ã©ppen
megfelelÅ‘.

MielÅ‘tt rÃ¡tÃ©rnÃ©k a makett jellemzÃ©sÃ©re szeretnÃ©m egy pÃ¡r sorban Ã¶sszefoglalni azokat az adatokat, amelyeket az e
hajÃ³val kapcsolatban gyÅ±jtÃ¶ttem Ã¶ssze.

A hajÃ³t 1700-ban Ã©pÃ-tettÃ©k az angliai Deptfordban Villiam Lee tervei alapjÃ¡n,
kapitÃ¡nya Lord Berkley of Stratton lett. A klasszikus pink Ã©pÃ-tÃ©sÅ± teljes vitorlÃ¡zattal
ellÃ¡tott hajÃ³t futÃ¡rszolgÃ¡latra szÃ¡ntÃ¡k Anglia Ã©s az ÃšjvilÃ¡g kÃ¶zt. Fegyverzete 16 db

6 fontos Ã¡gyÃº Ã©s 8 db kÃ©zi Ã¡gyÃº. A 218 tonnÃ¡s szlup fÅ‘bb paramÃ©terei: hossza 27,4m, szÃ©lessÃ©ge a fÅ‘borda
gerendÃ¡jÃ¡nÃ¡l: 7,3m, legnagyobb merÃ¼lÃ©se: 3,7m. A gyors futÃ¡sÃº hajÃ³ra idÅ‘vel felfigyelt a KirÃ¡lyi HaditengerÃ©szet Ã
1714-ben kirÃ¡lyi jacht szolgÃ¡latra rendeltÃ©k Ã©s megkezdtÃ©k Ã¡tÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t. A hajÃ³t Ã¡tÃ©pÃ-tÃ©se utÃ¡n â€žCarolin
kereszteltÃ©k Ã©s 1716. mÃ¡jus 29.-Ã©n vÃ-zre bocsÃ¡tottÃ¡k. Az Ãºjabb Ã¡tÃ©pÃ-tÃ©sre 1733-ban kerÃ¼lt sor Richard Stacy
alapjÃ¡n Ã©s ekkor kapta meg a mÃ¡r kÃ¶zismert â€žRoyal Carolinaâ€• nevet. A konstrukciÃ³ nagyszerÅ±sÃ©gÃ©t mutatja az i
az Ãºjabb kirÃ¡lyi

jacht Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l a â€žRoyal Carolineâ€• terveit hasznÃ¡ltÃ¡k nÃ©mi mÃ³dosÃ-tÃ¡ssal. Az Ã¶regedÅ‘ hajÃ³ mÃ©g egysz
drasztikus vÃ¡ltozÃ¡son ment Ã¡t, amelynek sorÃ¡n harci
szlup lett belÅ‘le Ã©s megkapta a â€žPeregrineâ€• nevet. A szomorÃº vÃ©g 1761-ben Ã©rte utol
mikor teljes szemÃ©lyzettel elsÃ¼llyedt a Biscay Ã¶bÃ¶lben.

Az elsÅ‘ benyomÃ¡sok a makettrÅ‘l.

A doboz kinyitÃ¡sa Ã©s a â€žbeltartalomâ€• szemrevÃ©telezÃ©se utÃ¡n vegyes Ã©rzÃ©seim tÃ¡madtak. A kidolgozottsÃ¡g nag
megfelelt a gyÃ¡rtÃ³ Ã¡rszintjÃ©nek. BÃ¡r sikerÃ¼lt itt-ott meglepetÃ©st okoznia. Kicsit rÃ¡csodÃ¡lkoztam a â€žvak palÃ¡nkâ€• b
anyagÃ¡ra Ã©s

jÃ³l lÃ¡thatÃ³, hogy egy pÃ¡r lÃ©zervÃ¡gott rÃ©tegelt lemez alkatÃ©sz helyett Ãºjakat fogok gyÃ¡rtani. Nagyon sok â€žgyÃ¡riâ€•
minÅ‘sÃ©ge, kikÃ©pzÃ©se Ã©ppen csak nyomokban hasonlÃ-t a valamikori eredeti rÃ©szek formÃ¡jÃ¡hoz, kikÃ©pzÃ©sÃ©hez.
lÃ¡tom, hogy kezdÅ‘k rÃ©szÃ©re praktikus dolog kitt-bÅ‘l hajÃ³t Ã©pÃ-teni, de vagy megelÃ©gszÃ¼nk a kapott anyag
felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val nyert minÅ‘sÃ©ggel, vagy sok mindent Ãºjra kell gyÃ¡rtani, feljavÃ-tani, ha igÃ©nyesebb munkÃ¡t szeretnÃ©
vÃ©gezni. Igyekeztem minÃ©l tÃ¶bbet utÃ¡naÂ olvasni a kor hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek, ebben sokat segÃ-tettek az alÃ¡bbi
szakirodalmak. ElsÅ‘kÃ©nt mindenkÃ©ppen megemlÃ-tenÃ©m Dr. Marjai Imre HajÃ³modellezÃ©s cÃ-mÅ± kÃ¶nyvÃ©t, mint az
legfontosabb magyarnyelvÅ± kÃ¶nyvet. Aki merÃ©szebb Ã©s elkalandozik az angol nyelvÅ± szakirodalom felÃ©, annak
biztosan sok segÃ-tsÃ©get nyÃºjt majd Wolfram zu Mondfeld - Historic Ship Models cÃ-mÅ± mÅ±ve. Ez a kÃ¶nyv sok szÃ¡z
oldalon keresztÃ¼l mutatja be rengeteg Ã¡bra segÃ-tsÃ©gÃ©vel a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ korok hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t a gerinc lefektetÃ
vitorlÃ¡k Ã©s kÃ¶telek felkerÃ¼lÃ©sÃ©ig. De ha mÃ¡r vitorla Ã©s kÃ¶tÃ©l, akkor mÃ©g egy fontos kÃ¶nyv, Lennarth Petersson
Rigging Period Ship Models cÃ-mÅ± kÃ¶nyvÃ©ben szenzÃ¡ciÃ³san mutatja be a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le vitorlÃ¡kat Ã©s a hozzÃ¡ tartozÃ
kÃ¶tÃ©lzetet. Nem tudok a felsorolÃ¡sbÃ³l kihagyni egy kÃ¶nyvet, ami talÃ¡n a makett Ã©pÃ-tÃ©shez kevesebb segÃ-tsÃ©get a
de tÃ©mÃ¡jÃ¡ban az alapmÅ±vet kÃ©pviseli Fredrik Henrik Af Chapman - Architectura Navalis Mercatoria cÃ-mÅ± a XVIII.
szÃ¡zadban Ã-rt kÃ¶nyve. A kÃ¶nyvek mellett sok segÃ-tsÃ©get talÃ¡ltam az interneten is. SzerencsÃ©re elÃ©ggÃ© sok angol
nyelvÅ± honlap foglalkozik a hajÃ³zÃ¡ssal, makettezÃ©ssel Ã©s ezekrÅ‘l rengeteg Ã¶tletet nyerhetÃ¼nk munkÃ¡inkhoz.
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LeÃ-rnÃ¡m egy pÃ¡r honlap cÃ-mÃ©t, amelyeket elÅ‘szeretettel lÃ¡togatok: http://www.drydockmodels.com/, http://www.jotikaltd.com/, http://pagesperso-orange.fr/gerard.delacroix/
Â http://www.shipmodels.com.ua/, http://modelshipworld.com/phpBB2/portal.php .

A megszerzett tapasztalatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val igyekszem az Ã©pÃ-tÃ©s sorÃ¡n minÃ©l tÃ¶bbet kihozni ebbÅ‘l a kittbÅ‘l. Rem
ez majd az elkÃ©szÃ¼lt maketten is, lÃ¡tszik majd.

{mospagebreak title=2. rÃ©sz}

Kezdetnek egy tÃ¶rtÃ©nelmi rajz az eredeti hajÃ³rÃ³l a â€žPeregrine Galleyâ€•-rÅ‘l

A mÃ¡sodik kÃ©pen az olasz Sergal cÃ©g Ã¡ltal gyÃ¡rtott kitt impozÃ¡ns, nagymÃ©retÅ± doboza lÃ¡thatÃ³.

A kÃ¼lÃ¶nfÃ©le vastagsÃ¡gÃº rÃ©tegelt lemezbÅ‘l kÃ©szÃ-tett, lÃ©zervÃ¡gott, fedÃ©lzet a gerinc Ã©s a bordÃ¡zat egy rÃ©sze

A mogyorÃ³bÃ³l, lime-bÃ³l, balsa-bÃ³l vÃ¡gott palÃ¡nkok, Ã¡rbocok Ã©s a rÃ©tegelt lemezbÅ‘l elÅ‘vÃ¡gott Ã¡gyÃºtalpak, terebek.

A szerelÃ©si rajzok, a rÃ©zbÅ‘l kÃ©szÃ-tett fÃ©mrÃ©szek Ã©s a vitorla anyagÃ¡ul szolgÃ¡lÃ³ vÃ¡szon. NagyjÃ¡bÃ³l ez talÃ¡lhat
dobozban.

Az Ã©pÃ-tÃ©s elsÅ‘ fÃ¡zisÃ¡ban a bordÃ¡k beragasztÃ¡sa tÃ¶rtÃ©nt a gerincbe. Sajnos mÃ¡r itt tapasztalhatÃ³ak voltak gyÃ¡rtÃ
pontatlansÃ¡gok, amit reszelÃ©ssel, illesztÃ©ssel korrigÃ¡ltam.

Â
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Â

MÃ¡sodikkÃ©nt a fÅ‘fedÃ©lzet Ã©s az orrfedÃ©lzet padlÃ³zÃ¡sa tÃ¶rtÃ©nt. A â€žhajÃ³padlÃ³â€• anyaga 0,75mm vastag Ã©s 6
â€žlimeâ€• lÃ©cek. A lÃ©ceket a megfelelÅ‘ hosszÃºsÃ¡gnÃ¡l hÃ¡romszÃ¶gletÅ± tÅ±reszelÅ‘vel reszeltem be, majd az Ã©leknÃ
grafitceruzÃ¡val hÃºztam Ã¡t. Ezzel prÃ³bÃ¡ltam utÃ¡nozni a pallÃ³k kÃ¶zÃ¶tt alkalmazott kÃ¡trÃ¡nyos tÃ¶mÃ-tÃ©st. (MÃ©g profi
megoldÃ¡s, ha a padlÃ³deszkÃ¡k oldalaira fekete kartonpapÃ-rt ragasztunk Ã©s a felrakÃ¡s utÃ¡n szintbe, csiszoljuk.) A
rÃ¶gzÃ-tÅ‘ facsapok furataihoz sablont kÃ©szÃ-tettem, majd a lÃ©ceket a felragasztÃ¡s utÃ¡n 0,7mm-es fÃºrÃ³val kifÃºrtam. A
rÃ¶gzÃ-tÅ‘ csapok anyagÃ¡ul hengeres kemÃ©nyfa fogpiszkÃ¡lÃ³k szolgÃ¡ltak. Ezeket korongcsiszolÃ³val tÅ±hegyesre
csiszoltam, majd ragasztÃ³ba mÃ¡rtva beÃ¼tÃ¶ttem a helyÃ¼kre. A szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n a felesleget fogÃ³val lecsÃ-ptem Ã©s az
egÃ©szet kÃ¼lÃ¶nfÃ©le durvasÃ¡gÃº csiszolÃ³papÃ-rral felcsiszoltam.

A kÃ¶zelebbi kÃ©pen jÃ³l lÃ¡tszÃ³dnak a rÃ¶gzÃ-tÅ‘ facsapok Ã©s a kÃ¡trÃ¡nyos tÃ¶mÃ-tÃ©st imitÃ¡lÃ³ grafittal besÃ¶tÃ©tÃ-tet

A kÃ¶vetkezÅ‘ fÃ¡zisban elkÃ©szÃ-tettem a tatfedÃ©lzet padlÃ³zÃ¡sÃ¡t is Ã©s a fÅ‘fedÃ©lzet kÃ©t fÃ¼ggÅ‘leges oldalfalÃ¡t beb
kÃ©szletben talÃ¡lhatÃ³ 3 mm szÃ©les mogyorÃ³ lÃ©cekkel.

Â

{mospagebreak title=3. rÃ©sz}

A vakpalÃ¡nk elkÃ©szÃ-tÃ©se nem mindennapi feladat volt a kapott balsa lÃ©cekbÅ‘l. A technika itt is a mÃ¡r ismert pÃ¡kÃ¡s
hajlÃ-tÃ³ mÃ³dszer volt, de itt nagyon kellett vigyÃ¡zni a vÃ©kony balsa puhasÃ¡ga, tÃ¶rÃ©kenysÃ©ge miatt.

A balsa felÃ¼let elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©se, felcsiszolÃ¡sa viszont kÃ¶nnyÅ± volt az anyag puhasÃ¡ga miatt. A kisebb felÃ¼leti
egyenetlensÃ©geket fatapasszal tÃ¼ntettem el, majd az egÃ©szet tÃ¶bbszÃ¶r felcsiszoltam. Az Ã-gy nyert egyenletes
felÃ¼letre a kÃ¼lsÅ‘ hÃ©jazat felrakÃ¡sa mÃ¡r kÃ¶nnyebb volt
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Az alap palÃ¡nk felrakÃ¡sa utÃ¡n bejelÃ¶ltem Ã©s kivÃ¡gtam az Ã¡gyÃº nyÃ-lÃ¡sokat Ã©s lefÅ±rÃ©szeltem a fedÃ©lzet fÃ¶lÃ© n
borda vÃ©geket. JÃ³ mÃ³dszer erre az, hogy a fedÃ©lzet szintjÃ©vel egybeesÅ‘ palÃ¡nkokat nem ragasztjuk fel, csak
odaszÃ¶geljÃ¼k. Itt benyÃºlva egy keskeny fÅ±rÃ©szlappal viszonylag kÃ¶nnyen Ã¡tvÃ¡ghatjuk a bordÃ¡kat. VÃ©gÃ¼l
termÃ©szetesen a helyÃ¼kre ragasztjuk ezeket, a palÃ¡nkokat is.

Ez utÃ¡n a belsÅ‘ oldalak burkolÃ¡sa kÃ¶vetkezett diÃ³ furnÃ©rbÃ³l vÃ¡gott lapokkal, illetve beszereltem a vÃ-zmeder
gerendÃ¡kat. (AzÃ©rt hasznÃ¡lok diÃ³ furnÃ©rt, mert ez hasonlÃ-t legjobban, a kittben talÃ¡lhatÃ³ mogyorÃ³hoz, amibÅ‘l sajnos
elÃ©ggÃ© keveset adtak.)

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a fartÃ¼kÃ¶r elkÃ©szÃ-tÃ©se volt. A belsÅ‘ burkolat itt is diÃ³ furnÃ©r.

FurnÃ©rral kÃ¶rbeszegtem a rakodÃ³nyÃ-lÃ¡sok belsÅ‘ Ã©leit is, majd a padlÃ³val szintbe csiszoltam.

A mÃ¡sodik palÃ¡nkrÃ©teg felrakÃ¡sa az alap palÃ¡nkra viszonylag kÃ¶nnyÅ± volt a jÃ³l elÅ‘kÃ©szÃ-tett felÃ¼let miatt. A hajlÃ-t
szokÃ¡sos Ã¡ztatÃ³s Ã©s pÃ¡kÃ¡s melegÃ-tÅ‘s mÃ³dszerrel tÃ¶rtÃ©nt. Ami nagy kihÃ-vÃ¡st jelentett az a palÃ¡nkrÃ¶gzÃ-tÅ‘ csa
elkÃ©szÃ-tÃ©se volt.

SzÃ¡mtalan csapnak a helyÃ©t kellet berajzolni Ã©s kifÃºrni. Az elkÃ©szÃ-tett csapok egyenkÃ©nt lettek kicsiszolva, ragasztÃ³z
Ã©s beÃ¼tve az elÅ‘kÃ©szÃ-tett helyÃ¼kre. A kilÃ³gÃ³ felesleget fogÃ³val lecsÃ-ptem, majd lecsiszoltam. Mivel rengeteget
â€žfÃºrtam Ã©s faragtamâ€• kÃ-vÃ¡ncsisÃ¡gbÃ³l kiszÃ¡moltam, hogy mennyi csap, illetve szeg kerÃ¼l majd a kÃ©sz hajÃ³ba.
NagyjÃ¡bÃ³l 5000!!! darab

Az elkÃ©szÃ¼lt palÃ¡nkozÃ¡s az elsÅ‘ durva Ã¡tcsiszolÃ¡s utÃ¡n. A tÃ¶mÃ-tÃ©sekhez itt diÃ³ fatapaszt hasznÃ¡lok.

A kÃ¶zelebbi fotÃ³n jÃ³l lÃ¡tszanak a palÃ¡nkrÃ¶gzÃ-tÅ‘ csapok.

A palÃ¡nkozÃ¡s utÃ¡n a korlÃ¡tok, lÃ©pcsÅ‘k, dÃ¶rzsfÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©se Ã©s felszerelÃ©se kÃ¶vetkezett. Ezek elkÃ©szÃ-tÃ©
hÃ-jÃ¡n) a kapott rajzokra tÃ¡maszkodtam. A tat rÃ©sznÃ©l megfigyelhetÅ‘ mÃ©g a kÃ©zi Ã¡gyuk tartÃ³bakjai, illetve az â€žolda
alapja is.
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A teljes fotÃ³n lÃ¡tszik mÃ©g a gallion Ã©s a felszerelt terpesztÅ‘ pÃ¡rkÃ¡nyok is.

Egy hÃ¡tsÃ³ nÃ©zet a fartÃ¼kÃ¶rrel.

{mospagebreak title=4. rÃ©sz}

TermÃ©szetesen, amÃ-g Ã©pÃ¼lt a hajÃ³ a kÃ¶zbensÅ‘ idÅ‘t a gyorsabban elkÃ©szÃ-thetÅ‘ kisebb rÃ©szek Ã©s fedÃ©lzeti
felÃ©pÃ-tmÃ©nyek elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re hasznÃ¡ltam fel. ElsÅ‘kÃ©nt Ãºj kÃ¶tÃ©lfogÃ³kat Ã©s kÃ¶tÃ©lvezetÅ‘ket kÃ©szÃ-tetem
rÃ©tegelt lemezbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt rÃ©szek kidolgozÃ¡sÃ¡t nem talÃ¡ltam megfelelÅ‘nek, ezÃ©rt diÃ³fÃ¡bÃ³l Ãºjakat gyÃ¡rtottam. Az
Ã¶sszehasonlÃ-thatÃ³sÃ¡g miatt egyÃ¼tt fotÃ³ztam le a gyÃ¡ri Ã©s az utÃ¡n gyÃ¡rtott elemeket.

A mÃ©retek Ã©rzÃ©keltetÃ©se vÃ©gett felkerÃ¼lt a fotÃ³kra egy pÃ©nzÃ©rme is.

A horgonycsÃ¶rlÅ‘t elÅ‘szÃ¶r a gyÃ¡ri alkatrÃ©szekbÅ‘l kÃ©szÃ-tettem el, de minÃ©l tovÃ¡bb nÃ©zegettem, rÃ¡jÃ¶ttem, hogy na
nem valÃ³sÃ¡ghÅ±. Ilyen esetekben jÃ¶nnek a kÃ©rdÃ©sek, hogy elÃ©gedjek meg a dobozban talÃ¡lhatÃ³ alkatrÃ©szekbÅ‘l Ã©
dolgokkal, vagy kÃ©szÃ-tsek mÃ¡sikat?

NÃ©mi kutatÃ³munka utÃ¡n talÃ¡ltam rajzot egy korhÅ± horgonycsÃ¶rlÅ‘rÅ‘l. Ennek segÃ-tsÃ©gÃ©vel az egÃ©szet ÃºjragyÃ¡rto
csÃ¶rlÅ‘ alsÃ³ rÃ©szÃ©n mÃ©g a kilincsszerkezetet is elkÃ©szÃ-tettem. A fa rÃ©szeket higÃ-tott szeszes diÃ³pÃ¡ccal kenem Ã¡
szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n viaszos narancsolajjal kezelem. VÃ©gÃ¼l az egÃ©szet puha ruhÃ¡val Ã¡tdÃ¶rzsÃ¶lÃ¶m.

A kormÃ¡nylapÃ¡t kÃ©t oldalÃ¡rÃ³l vÃ©sÅ‘vel Ã³vatosan eltÃ¡volÃ-tottam a felsÅ‘ rÃ©tegeket, majd diÃ³ furnÃ©rral beborÃ-tottam
lapokat Ã©s az Ã©leket kÃ¶rbe. A furnÃ©r csÃ-kok egymÃ¡s mellÃ© ragasztÃ¡sa olyan hatÃ¡st kelt, mintha tÃ¶mÃ¶r fadarabokb
lenne Ã¶ssze csapolva. A fel- csiszolÃ¡s utÃ¡n kÃ¶vetkezett ismÃ©t a szokÃ¡sos pÃ¡c Ã©s narancsolaj.

A sorban az Ã¡gyuk kÃ¶vetkeztek. A lÃ¶veg kocsik anyaga termÃ©szetesen vÃ©kony rÃ©tegelt lemez, ezÃ©rt elÅ‘szÃ¶r is a
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lÃ¡thatÃ³ Ã©leket ragasztottam le vÃ©kony bÃ¼kk furnÃ©r csÃ-kokkal, illetve pici Ã©keket kÃ©szÃ-tettem a csÃ¶vek hÃ¡tsÃ³ vÃ
Ã•gy nÃ©znek ki az Ã¶sszeszerelt lÃ¶veg kocsik.

A rÃ©z Ã¡gyÃºcsÃ¶vek kÃ©nmÃ¡jjal lettek feketÃ-tve, a lÃ¶veg talpak pÃ¡colva Ã©s olajjal kezelve. A csÃ¶vek rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©r
fÃ©m fÃ³liÃ¡t hasznÃ¡ltam. A szÃ¡zforintos mÃ©rete segÃ-t Ã©rzÃ©keltetni, hogy mekkora Ã¡gyukrÃ³l is van szÃ³.

MÃ©g egy kÃ©p az Ã¡gyukrÃ³l.

A gyÃ¡ri rÃ©tegelt lemez horgonyrÃºd helyett diÃ³fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettem mÃ¡sikat, a horgonykarikÃ¡t bebandÃ¡zsoztam.

A horgony parafajelzÅ‘ bÃ³jÃ¡ja (minÅ‘ csoda) egy parafa dugÃ³bÃ³l kÃ©szÃ¼lt.

A horgonydaru rÃºdjai.

A csÃ³nak kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l a gyÃ¡ri lÃ©zervÃ¡gott elemeket hasznÃ¡ltam fel, amit kiegÃ©szÃ-tettem egy bÃ¼kk furnÃ©rbÃ
kÃ©szÃ-tett lÃ¡brÃ¡ccsal. Az evezÅ‘k tolla mahagÃ³ni furnÃ©r, mÃ-g a szÃ¡ra vÃ©kony hengeres fapÃ¡lcika. A csÃ³nakhoz adot
rÃ©tegelt lemez kormÃ¡nylapÃ¡t nem nyerte el a tetszÃ©sem, ezÃ©rt kÃ©szÃ-tettem mÃ¡sikat diÃ³fÃ¡bÃ³l.

Az elemek Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sa utÃ¡n a bordÃ¡zat beragasztÃ¡sa kÃ¶vetkezet, majd 3mm x 0,5mm-es mogyorÃ³ hÃ©jazatot kapot
az elkÃ©szÃ¼lt csÃ³naktest. EzutÃ¡n a pÃ¡colÃ¡s Ã©s a festÃ©s kerÃ¼lt sorra.

VÃ©gezetÃ¼l az evezÅ‘ket Ã©s csÃ¡klyÃ¡t rÃ¶gzÃ-tettem az Ã¼lÃ©sdeszkÃ¡hoz. Az orr rÃ©szre kerÃ¼lt mÃ©g egy kÃ¶tÃ©l te

A csÃ³nakhoz tartÃ³bakok is tartoznak, ezek diÃ³fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼ltek, a rÃ¶gzÃ-tÅ‘ gyÅ±rÅ±k anyaga rÃ©z melyek feketÃ-tve
lettek.

{mospagebreak title=5. rÃ©sz}

A kormÃ¡nymÅ± Ã¶sszeszerelve, pÃ¡colva.
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A kit t-ben nem szerepelt, de Ã©n azÃ©rt kÃ©szÃ-tettem egy kompasz szekrÃ©nyt.

A kittnek tartozÃ©ka egy vÃ-zpumpa, de mivel (a korabeli rajzok alapjÃ¡n) a hajÃ³n kettÅ‘ volt, kÃ©szÃ-tettem kÃ©t Ãºjat.

A hajÃ³taton lÃ©vÅ‘ zÃ¡szlÃ³tartÃ³ anyaga gyÃ¡rilag szintÃ©n rÃ©tegelt lemez volt. EzÃ©rt az Ã©leket kÃ¶rbeszegtem diÃ³ furnÃ
padlÃ³deszkÃ¡val borÃ-tottam be.

MindjÃ¡rt mÃ¡s az Ã¶sszhatÃ¡s.

KÃ¶zben kÃ©szÃ¼lnek a lÃ©pcsÅ‘k is.

LÃ©pcsÅ‘k kÃ©szen, pÃ¡colva.

A hajÃ³harang Ã¡llvÃ¡nya egy korlÃ¡trÃ©sszel egyÃ¼tt kÃ¼lÃ¶n egysÃ©get kÃ©pez.

A hajÃ³harang (rÃ©z Ã©s esztergagÃ©p hÃ-jÃ¡n) fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt, amit aranyszÃ-nÅ± festÃ©kkel kentem Ã¡t. Az egÃ©sz egy
a vÃ©gszerelÃ©s idejÃ©n kerÃ¼l a helyÃ©re.

A szellÅ‘zÅ‘rÃ¡csok pÃ¡colva, felÃ¼let kezelve.

A terpesztÅ‘ pÃ¡rkÃ¡nyokat 3 x 0,5 mm-es mogyorÃ³ csÃ-kokkal burkoltam be, a tÃ¡m kÃ¶nyÃ¶kÃ¶k diÃ³fÃ¡bÃ³l lettek
kialakÃ-tva.
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A kÃ¶tÃ©lfogÃ³ bakok anyaga diÃ³, pÃ¡colva Ã©s viaszolva.

{mospagebreak title=6. rÃ©sz}

A sok fedÃ©lzeti â€žfittingâ€• elkÃ©szÃ¼lÃ©se utÃ¡n hozzÃ¡kezdtem az Ã¡rbocozat rÃ©szeinek elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez. ElsÅ‘kÃ
kerÃ¼lt sorra. A gyÃ¡ri rÃ©tegelt lemezbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt rÃ©szeket 3 x 0,5 mm-es mogyorÃ³ lapokkal burkoltam be.

Ez utÃ¡n a tereb merevÃ-tÅ‘ gerendÃ¡zat Ã©s a korlÃ¡tok kÃ¶vetkeztek. A felhasznÃ¡lt anyag itt is a diÃ³fa, illetve a korlÃ¡t rÃºdja
rÃ©zbÅ‘l kÃ©szÃ¼ltek Ã©s feketÃ-tve lettek.

A terebek pÃ¡colva Ã©s viaszolva.

A terebek elkÃ©szÃ¼lÃ©se utÃ¡n nekilÃ¡ttam az orrÃ¡rboc elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nek. A gyÃ¡ri rÃ©tegelt lemez jÃ¡romfÃ¡t egy sajÃ
gyÃ¡rtÃ¡sÃº diÃ³fa anyagÃº jÃ¡romfÃ¡val vÃ¡ltottam ki.

A fÃ©lig elkÃ©szÃ¼lt orrÃ¡rboc Ã¶sszeszerelve Ã©s pÃ¡colva.

A kÃ¶vetkezÅ‘ a hajÃ³ elÅ‘Ã¡rbocÃ¡nak elkÃ©szÃ-tÃ©se volt. Az Ã¡rbocok elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez fÅ‘leg a gyÃ¡ri rajzokra hagyatk
illetve egy pÃ¡r internetes oldal anyagÃ¡t hasznÃ¡ltam fel. A rudakat mÃ©retre daraboltam, majd fÃºrÃ³gÃ©pbe fogva kÃºposra
alakÃ-tottam. Az Ã¡rbocfejek nÃ©gyszÃ¶gesÃ-tÃ©sÃ©hez Proxxon marÃ³gÃ©pet hasznÃ¡ltam (termÃ©szetesen ez a mÅ±velet
elvÃ©gezhetÅ‘ vÃ©sÅ‘vel, vagy tÅ±reszelÅ‘vel is). A jÃ¡romfÃ¡k a gyÃ¡ri lÃ©zervÃ¡gottak, de az Ã©leket kÃ¶rbeszegtem bÃ¼kk
furnÃ©rral, hogy ne lÃ¡tszÃ³djanak az egymÃ¡sra ragasztott lemezek Ã©lei.

Az Ã¡rbocrudakat tartÃ³ faÃ©kek fÃ©szkÃ©t ismÃ©t a marÃ³val alakÃ-tottam ki, az Ã©keket tÅ±reszelÅ‘vel reszeltem ki. KÃ¶vet
a szokÃ¡sos pÃ¡colÃ¡s Ã©s viaszolÃ¡s a kÃ¶tÃ©lbandÃ¡zs ezutÃ¡n kÃ¶vetkezik.
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A sorban a fÅ‘Ã¡rboc elkÃ©szÃ-tÃ©se kÃ¶vetkezett.

A fÅ‘Ã¡rboc pÃ¡colva Ã©s felÃ¼letkezelve.

VÃ©gÃ¼l a tatÃ¡rboc.

A tatÃ¡rboc pÃ¡colva Ã©s viaszolva.

KÃ©szÃ-tettem egy kÃ©pet az ideiglenesen Ã¶sszeÃ¡llÃ-tott Ã¡rbocokrÃ³l, de termÃ©szetesen Ã-gy Ã¶sszeszerelve csak a
kÃ¶tÃ©lzet felrakÃ¡sa sorÃ¡n lesz.

Egy kÃ¶zeli kÃ©p az Ã¡rbocfejrÅ‘l. JÃ³l lÃ¡thatÃ³ a vÃ©dÅ‘rÃ¡csozat, ami a kÃ¶teleket vÃ©dte a kidÃ¶rzsÃ¶lÅ‘dÃ©stÅ‘l.

Az Ã¡rbocok elkÃ©szÃ¼lÃ©se utÃ¡n hozzÃ¡lÃ¡ttam a legyÃ¡rtani a vitorlarudakat. A hengeres rudak darabolÃ¡sÃ¡hoz lombfÅ±rÃ
hasznÃ¡lok, a kÃºposÃ-tÃ¡st egy Ã¡llvÃ¡nyba fogott fÃºrÃ³- gÃ©ppel Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ durvasÃ¡gÃº csiszolÃ³ pappÃ-rral vÃ©
vitorlarudak kÃ¶zepÃ©n talÃ¡lhatÃ³ nyolcszÃ¶gformÃ¡t vÃ©kony mogyorÃ³ lÃ©cek rÃ¡ragasztÃ¡sÃ¡val alakÃ-tottam ki. A kÃ¶tÃ©
fÃ¼lek anyaga ismÃ©t a jÃ³ bevÃ¡lt diÃ³.

A vitorlarudak pÃ¡colva, viaszolva.

A vitorlarudak a felszerelt szÃ¡rnyvitorlarudakkal pÃ¡colva, viaszolva. A szÃ¡rnyvitorlarudak tartÃ³it az Ãºgynevezett
â€žszemÃ¼vegeketâ€• vÃ©kony rÃ©zlemezbÅ‘l vÃ¡gtam ki, meghajlÃ-tottam, majd forrasztÃ³ Ã³nnal Ã©s pÃ¡kÃ¡val Ã¶sszeforr
VÃ©gÃ¼l az egÃ©szet fekete modell festÃ©kkel lefestettem.
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A gaffrÃºdhoz Ã©s a bummfa vÃ©geihez a kÃ©szlet tartalmaz ugyan alkatrÃ©szeket, de inkÃ¡bb gyÃ¡rtottam mÃ¡sikat.

A rudak pÃ¡colva, viaszolva Ã©s vasalÃ¡ssal felszerelve. A vasalÃ¡sok anyagÃ¡val sokÃ¡ig kÃ-sÃ©rleteztem. ElÅ‘szÃ¶r Ã¼res
sÃ¶rÃ¶s dobozokbÃ³l vÃ¡gtam vÃ©kony csÃ-kokat Ã©s azt hasznÃ¡ltam, de ez tÃºlsÃ¡gosan merev volt. Ã•gy Ã¡t kellet szoknom
borra, mert nÃ©melyik borosÃ¼veg nyakÃ¡t vÃ©kony Ã³nbÃ³l kÃ©szÃ¼lt vÃ©dÅ‘fÃ³lia van (sajnos csak a drÃ¡gÃ¡bb borok Ã¼v
csomagoljÃ¡k Ã-gy, az olcsÃ³bb borokon mÅ±anyag van) Ã©s ez a fÃ³lia puha Ã©s akÃ¡r sniccer-rel is vÃ¡ghatÃ³. Mivel az Ã³n
szinte teljesen rugalmatlan, Ã-gy kÃ¶nnyen hajlÃ-thatÃ³, ragaszthatÃ³ bÃ¡rmilyen felÃ¼letre pillanatragasztÃ³val.

Eddig jutottam a hajÃ³ elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel, a soron kÃ¶vetkezik a hajÃ³test a tatrÃ©sz Ã©s az oldalzsebek elkÃ©szÃ-tÃ©se, f
Az Ã¡rbocok beszerelÃ©se utÃ¡n lassan felkerÃ¼l az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet, vitorlÃ¡k Ã©s a futÃ³kÃ¶telek, csigÃ¡k. Addig viszont mÃ
sok-sok tennivalÃ³ van.
{mospagebreak title=7. rÃ©sz}

Az utolsÃ³ jelentkezÃ©sem Ã³ta eltelt idÅ‘szakot a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le â€žaprÃ³lÃ©kosâ€• munkÃ¡k elvÃ©gzÃ©sÃ©re fordÃ-tottam.
vitorlarudak kerÃ¼ltek sorra, melyekre felkÃ¶tÃ¶ztem a csigÃ¡kat Ã©s lÃ¡balÃ³ kÃ¶teleket.

Kezdetnek a gaffrÃºd Ã©s a bummfa.

Az orrÃ¡rboc vitorlarÃºdjai.

Az elÅ‘Ã¡rboc vitorlarÃºdjai. Ã‰rdemes megemlÃ-teni, hogy a lÃ¡balÃ³ kÃ¶telek fÃ¼ggÅ‘leges tartÃ³kÃ¶telei nagyon vÃ©kony
cÃ©rnÃ¡val be lettek bandÃ¡zsolva, Ã-gy jobb lett a tartÃ¡suk.

A fÅ‘Ã¡rboc vitorlarÃºdjai kÃ¶vetkeztek.

VÃ©gÃ¼l a tatÃ¡rboc vitorlarÃºdjai.

Az orrÃ¡rbocra is felkerÃ¼ltek a csigÃ¡k Ã©s az elÅ‘tarcs kÃ¶teleket feszÃ-tÅ‘ Doodshofd-kengyel alsÃ³ rÃ©szei.

A vitorlarudak utÃ¡n az Ã¡rbocok kÃ¶vetkeztek. ElÅ‘szÃ¶r a bandÃ¡zsokat kÃ©szÃ-tettem el, majd a rÃ¶gzÃ-tÅ‘ gyÅ±rÅ±ket
alakÃ-tottam ki. Ehhez nagyon vÃ©kony faforgÃ¡csot hasznÃ¡ltam, amit ragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-tettem. A kÃ©pen az elÅ‘Ã¡rboc
lÃ¡thatÃ³.
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A fÅ‘Ã¡rboc derÃ©k, tÃ¶rzs Ã©s sudÃ¡rszÃ¡ra.

A tatÃ¡rboc kÃ©t rÃ©sze.

A csigÃ¡k felkÃ¶tÃ¶zÃ©se azÃ©rt is tartott olyan sokÃ¡ig, mert a gyÃ¡rilag kapott csigÃ¡kat tÃºlsÃ¡gosan nyersnek, formÃ¡tlanna
talÃ¡ltam Ã©s ezÃ©rt egyenkÃ©nt Ã¡tdolgoztam. A csigÃ¡kat egy hegyes csÅ‘rÅ± fogÃ³ba szorÃ-tva elÅ‘szÃ¶r egy lapos gyÃ©m
tÅ±reszelÅ‘vel Ã¡treszeltem, majd mÃ©g polÃ-rpapirral Ã¡tcsiszoltam. A gyÃ©mÃ¡nt tÅ±reszelÅ‘t azÃ©rt hasznÃ¡lom szÃ-vesebb
mert a finom szemcsÃ©zete rÃ©vÃ©n az ilyen aprÃ³ tÃ¡rgyakat jobban lehet vele megdolgozni, mÃ-g a hagyomÃ¡nyos
tÅ±reszelÅ‘vel. Az Ã¡ra sem megfizethetetlen, egy hat darabos kÃ©szlet kb. 1500 Ft volt. A makrÃ³zott fotÃ³n jÃ³l lÃ¡tszik a
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g a gyÃ¡ri Ã©s az alakÃ-tott csiga kÃ¶zÃ¶tt.

A gyÃ¡ri kitt tartalmaz egy pÃ¡r speciÃ¡lis 0,8 mm-es rÃ©tegelt lemezt, amibe lÃ©zerrel belemartÃ¡k a mintÃ¡kat. EzeknÃ©l a
kÃ¼lsÅ‘ rÃ©szek aranyozva lettek, mÃ-g a belsÅ‘ mÃ©lyÃ-tett rÃ©szek a hajÃ³ oldalfestÃ©sÃ©vel megegyezÅ‘ kÃ©k szÃ-nre le
festve. A festÃ©shez nullÃ¡s ecsetet hasznÃ¡ltam, de nÃ©hol mÃ©g ez is soknak tÅ±nt. A nehezen hozzÃ¡fÃ©rhetÅ‘ rÃ©szeknÃ
tÅ±hegyesre faragott fadarab hegyÃ©t mÃ¡rtogattam a festÃ©kbe Ã©s ezzel vittem fel a felÃ¼letre a kÃ©k szÃ-nt. EnnÃ©l a
munkÃ¡nÃ¡l igen hasznosnak bizonyult mÃ©g egy nagyÃ-tÃ³s szemÃ¼veg isâ€¦ A kÃ©pen a tatrÃ©sz â€žoldalzsebeiâ€• Ã©s az
homloklemeze lÃ¡thatÃ³.

A tatdÃ-szÃ-tÃ©s, a hÃ¡tsÃ³ ablakok Ã©s a hajÃ³ â€žnÃ©vtÃ¡blÃ¡jaâ€•. A kit tartalmazta mÃ©g a hajÃ³ gallion rÃ¡csozatÃ¡t is ug
anyagbÃ³l, de ez annyira tÃ¡vol Ã¡llt a valÃ³sÃ¡gtÃ³l, hogy ezt nem hasznÃ¡ltam fel.

A kÃ¶vetkezÅ‘ nagy dilemmÃ¡t az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok lecsukhatÃ³ ajtÃ³i okoztÃ¡k. A kitt rÃ©szekÃ©nt kapott eloxÃ¡lt aluÃ¶ntvÃ©n
nem igazÃ¡n illettek az elkÃ©szÃ¼lt hajÃ³hoz. TehÃ¡t elÅ‘vettem a palÃ¡nkozÃ¡snÃ¡l megmaradt anyagokat Ã©s elkÃ©szÃ-tette
fÃ¡bÃ³l az ajtÃ³kat. A vasalÃ¡shoz sikerÃ¼lt vÃ©kony rÃ©z lemezt szereznem Ã-gy ezek ebbÅ‘l kÃ©szÃ¼ltek el. A lemezbÅ‘l
vÃ©kony csÃ-kokat vÃ¡gtam egy rÃ©gi ollÃ³val (biztosan jÃ³t tett az Ã©lÃ©nek), a vÃ©geket hegyes fogÃ³val meghajlÃ-tottam Ã
fÃºrÃ³gÃ©pbe fogott vÃ©kony csiszolÃ³koronggal a vÃ©geket bekÃ¶szÃ¶rÃ¼ltem. Ide kerÃ¼ltek a vastagabb rÃ©zdrÃ³tbÃ³l
hajlÃ-tott zsanÃ©rok, amelyeket elkalapÃ¡lt vÃ©gÅ± csapok tartanak a helyÃ¼kÃ¶n. A fatÃ¡blÃ¡kra a felerÅ‘sÃ-tÃ©st vÃ©kony
huzalbÃ³l kÃ©szÃ¼lt szegekkel vÃ©geztem. MÃ¡r csak kÃ¶zÃ©pre kellett felszerelni a felhÃºzÃ³ kÃ¶tÃ©l vasalÃ¡sÃ¡t.

De tÃ©rjÃ¼nk vissza a hajÃ³testhez. KÃ¶vetkezett a festÃ©s. A hajÃ³test felsÅ‘ rÃ©sze Ã©s a dÃ¶rzsfÃ¡k kÃ¶zti rÃ©sz kÃ©kre
festve, mÃ-g a dÃ¶rzsfÃ¡k fekete szÃ-nre lettek Ã©ben pÃ¡ccal kenve. A gallion rÃ¡cs aranyozva lett. Maga a test kapott (a
fedÃ©lzet kivÃ©telÃ©vel) egy enyhe barna pÃ¡colÃ¡st. A pÃ¡colÃ¡s utÃ¡n kÃ¶vetkezett a nÃ¡lam jÃ³ bevÃ¡lt narancsolajban oldo
mÃ©hviaszos kezelÃ©s. Ez nagyon jÃ³l tÃ¶mÃ-ti a fa pÃ³rusait Ã©s ad egy pici selymes fÃ©nyt.
Ezt kÃ¶vetÅ‘en a helyÃ¼kre kerÃ¼ltek az Ã¡rbocok tÃ¶rzs rÃ©szei illetve a hÃ¡tsÃ³ zÃ¡szlÃ³tartÃ³.

Egy hÃ¡tsÃ³ nÃ©zet ahol jÃ³l lÃ¡tszik a felszerelt fartÃ¼kÃ¶r Ã©s az ablakok.

A hajÃ³ felÃ¼lrÅ‘l.

VÃ©gÃ¼l egy kÃ©p elÃ¶lrÅ‘l. Itt mÃ¡r lÃ¡thatÃ³ak a terpesztÅ‘ pÃ¡rkÃ¡nyokra felszerelt â€žmacskafejekâ€•. A gyÃ¡ri vasalÃ¡soka
rÃ©zdrÃ³t hozzÃ¡ forrasztÃ¡sÃ¡val erÅ‘sÃ-tettem meg, mert kÃ¼lÃ¶nben a feszÃ-tÃ©s hatÃ¡sÃ¡ra szÃ©t nyÃ-lt volna. VÃ©gÃ¼l
egÃ©szet feketÃ©re festettem modell festÃ©kkel. Jelenleg itt tartok. KÃ¶vetkezik az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet, illetve az Ã¡rbocok
Ã¶sszeszerelÃ©se.
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{mospagebreak title=8. rÃ©sz}

Egy hÃ¡tsÃ³ kÃ©p a fartÃ¼kÃ¶rrÅ‘l.

Egy oldalnÃ©zet az Ã¡rboctÃ¶rzsekkel.

A hajÃ³ orr rÃ©sze.

A kÃ¶vetkezÅ‘ munkafÃ¡zis az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet felszerelÃ©se volt. ElsÅ‘kÃ©nt az Ã¡rboctÃ¶rzsek
oldalfeszÃ-tÅ‘ (csarnak) kÃ¶telei kÃ¶vetkeztek. (Ezeknek a menetirÃ¡ny szerinti elsÅ‘ kÃ¶teleit bebandÃ¡zsoltam, csak sajnos a
fotÃ³ felbontÃ¡sa miatt nem lÃ¡tszik.)
Az elÅ‘tarcskÃ¶telek az un. Doodshoft kengyelekkel lettek megfeszÃ-tve, itt a fotÃ³n mÃ©g vilÃ¡gos szÃ-nÅ± kÃ¶telekkel, amit
kÃ©sÅ‘bb (a szakirodalom Ã¡tnÃ©zÃ©se utÃ¡n) sÃ¶tÃ©t szÃ-nÅ±re cserÃ©ltem.

A hÃ¡gÃ³szÃ¡lak felkÃ¶tÃ©sÃ©t a klasszikus 8-as alakÃº hurokkal vÃ©geztem, a pontos tÃ¡volsÃ¡gtartÃ¡s vÃ©gett egy oda csÃpapÃ-r sablont hasznÃ¡ltam. Itt nagyon fontos,
hogy ne legyenek tÃºlsÃ¡gosan feszesre hÃºzva a kÃ¶telek! Fontos mÃ©g a megfelelÅ‘ vastagsÃ¡g kivÃ¡lasztÃ¡sa is. Nagyos so
kÃ©sz makettnÃ©l lÃ¡ttam azt, hogy a hÃ¡gÃ³szÃ¡lakat tÃºlsÃ¡gosan vastag kÃ¶tÃ©lbÅ‘l kÃ©szÃ-tik, pedig ezek a valÃ³sÃ¡gban
col vastagsÃ¡gÃºak voltak Ã©s szinte minden esetben kÃ¡trÃ¡nyozottak Ã©s nem nyers kender kÃ¶telek!

A derÃ©kÃ¡rbocok Ã©s az oldalfeszÃ-tÅ‘ kÃ¶telei.

A derÃ©kÃ¡rbocok a hÃ¡gÃ³szÃ¡lak felkÃ¶tÃ©se utÃ¡n.

Egy kÃ¶zeli kÃ©p a hajÃ³orrÃ³l, ahol jÃ³l lÃ¡tni az oldalsÃ³ vÃ©dÅ‘hÃ¡lÃ³t, ami a vÃ-zbeesÃ©stÅ‘l Ã³vta a â€žszÃ¼ksÃ©gÃ¼ket
tengerÃ©szeket. (Igen az a lyukkal ellÃ¡tott Ã¼lÅ‘kÃ©s szerkezet az.)
Valamint jÃ³l lÃ¡tni az elÅ‘Ã¡rboc tÃ¶vÃ©nÃ©l a tarcskÃ¶telet megfeszÃ-tÅ‘ blokkokat.

A kÃ¶tÃ©lfogÃ³ bakok Ã©s a tÃ¶rzs vitorlarudak Kardeel blokkjai.

Egy kÃ©p az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tott Ã¡rbozatÃº Ã©s a teljes Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzettel felszerelt hajÃ³rÃ³l.

EzutÃ¡n egy igen keserves idÅ‘szak kÃ¶vetkezett az Ã©pÃ-tÃ©sben. Mivel Ã©letemben mÃ©g kÃ©t leszakadt gombnÃ¡l tÃ¶bbe
varrtam (plÃ¡ne varrÃ³gÃ©ppel!) Ã-gy egy kedves ismerÅ‘sÃ¶m neje segÃ-tett a vitorlÃ¡k Ã¶sszevarrÃ¡sÃ¡ban. HÃ¡la Ã©s kÃ¶sz
Ã©rte! Nekem â€žcsakâ€• a szegÅ‘kÃ¶tÃ©lzet felvarrÃ¡sa maradt, de ezzel is rendesen megszenvedtem. VÃ©gÃ¼l azÃ©rt csak
elkÃ©szÃ¼ltek Ã©s a fotÃ³n az orrvitorla, a repÃ¼lÅ‘-orrvitorla Ã©s az elÅ‘derÃ©k-tarcsvitorla lÃ¡thatÃ³.

Ezen a kÃ©pen a kÃ¼lsÅ‘ Ã©s a belsÅ‘ vakvitorla lÃ¡thatÃ³ felvarrva a vitorlarudakra.
(Itt a fogÃ¡solÃ³kÃ¶telek egy kicsi Ã¶ssze-vissza Ã¡llnak, de a felszerelÃ©s utÃ¡n majd rendezem Å‘ket.)
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Az elÅ‘Ã¡rboc tÃ¶rzs, derÃ©k Ã©s sudÃ¡rvitorlÃ¡ja felvarrva a vitorlarudakra Ã©s jÃ³l lÃ¡thatÃ³ak
a szÃ¡rnyvitorlÃ¡k kitolhatÃ³ rÃºdjai is.

A fÅ‘Ã¡rboc tÃ¶rzs, derÃ©k Ã©s sudÃ¡rvitorlÃ¡i.

A keresztÃ¡rboc derÃ©kvitorlÃ¡ja.

A gaffvitorla a gaffrÃºddal Ã©s a bummfÃ¡val.

A kÃ¶vetkezÅ‘ komoly â€žprojectâ€• a hajÃ³Ã¡gyuk Ã©s a hozzÃ¡ tartozÃ³ fÃ©k Ã©s visszahÃºzÃ³ kÃ¶tÃ©lzet felszerelÃ©se vo
kelletÃ©nÃ©l kicsit szenvedÅ‘sebbre sikerÃ¼lt, mert a
fent lÃ©vÅ‘ Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet miatt nehezen lehetett hozzÃ¡fÃ©rni az Ã¡gyÃºkhoz Ã©s a csigÃ¡khoz.
Ezt legkÃ¶zelebb elÅ‘bb elkÃ©szÃ-tem, mÃ©g mielÅ‘tt felraknÃ¡m az Ã¡llÃ³kÃ¶teleketâ€¦

MÃ©g egy kÃ©p a fedÃ©lzetrÅ‘l Ã©s az Ã¡gyÃºkrÃ³l.

A keresztÃ¡rboc mÃ¶gÃ© felkerÃ¼lt a kompasz szekrÃ©ny is. KÃ¶telekkel van rÃ¶gzÃ-tve a padlÃ³zathoz.

Az Ã¶sszes Ã¡gyÃº a helyÃ©n.

Most egy nagy ugrÃ¡s kÃ¶vetkezik, mert a futÃ³kÃ¶tÃ©lzet szerelÃ©sÃ©nek gubancÃ¡rÃ³l nem volt kedvem fotÃ³kat kÃ©szÃ-ten
A kÃ©peken mÃ¡r a kÃ©sz kÃ¶tÃ©lzet Ã©s a felszerelt â€žfittingekâ€• lÃ¡thatÃ³ak.
Itt elsÅ‘kÃ©nt a horgonycsÃ¶rlÅ‘ hajtÃ¡nya.
(FotÃ³-106)

Most egy nagy ugrÃ¡s kÃ¶vetkezik, mert a futÃ³kÃ¶tÃ©lzet szerelÃ©sÃ©nek gubancÃ¡rÃ³l nem volt kedvem fotÃ³kat kÃ©szÃ-ten
A kÃ©peken mÃ¡r a kÃ©sz kÃ¶tÃ©lzet Ã©s a felszerelt â€žfittingekâ€• lÃ¡thatÃ³ak.
Itt elsÅ‘kÃ©nt a horgonycsÃ¶rlÅ‘ hajtÃ¡nya.
(FotÃ³-106)

Egy fotÃ³ a hajÃ³farrÃ³l, ahol jÃ³ lÃ¡tni a tatlÃ¡mpÃ¡t Ã©s a kormÃ¡nylapÃ¡t biztosÃ-tÃ³ lÃ¡ncot.

Egy kÃ©p a hajÃ³ hÃ¡tsÃ³ rÃ©szÃ©rÅ‘l.

Egy mÃ¡sik a hajÃ³ elsÅ‘ rÃ©szÃ©rÅ‘l, ahol jÃ³l megfigyelhetÅ‘ a rÃ¶gzÃ-tett horgony a bÃ³jÃ¡val, illetve a terpesztÅ‘ pÃ¡rkÃ¡nyo
szÃ¡rnyvitorlÃ¡k kihajthatÃ³ rÃºdja.
http://hajomakett.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 20 August, 2017, 07:58

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

A teljes fedÃ©lzet â€žlÃ¡tkÃ©peâ€•.

Egy kÃ©p elÃ¶lrÅ‘l.

Egy kÃ©p oldalrÃ³l.

Ã‰s vÃ©gezetÃ¼l egy kÃ©p hÃ¡tulrÃ³l.

ZÃ¡rÃ³ gondolatok:

A fÃ³rumon mÃ¡r tÃ¶bbszÃ¶r elhangzott, hogy lehetÅ‘sÃ©g szerint kerÃ¼ljÃ¼k a gyÃ¡ri kit-bÅ‘l valÃ³ makett Ã©pÃ-tÃ©st, azok
pontatlansÃ¡ga Ã©s hiÃ¡nyossÃ¡ga miatt. Ezt Ã©n a kÃ¶vetkezÅ‘
gondolatokkal egÃ©szÃ-tenÃ©m ki: Azoknak, akik most ismerkednek a hajÃ³ makett Ã©pÃ-tÃ©s szÃ©psÃ©gÃ©vel Ã©s viszony
szerszÃ¡mmal, gÃ©ppel rendelkeznek, Ã©n kezdetnek a gyÃ¡ri dobozos kit-eket ajÃ¡nlanÃ¡m. TermÃ©szetesen nagyon fontos a
megÃ©pÃ-tendÅ‘ makett kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡nÃ¡l, hogy lehetÅ‘sÃ©g szerint a legjobb pontossÃ¡ggal gyÃ¡rtott
makettek kÃ¶zÃ¼l vÃ¡lasszunk. (Ã‰n a â€žPeregrine Galley-tâ€• nagyjÃ¡bÃ³l kÃ¶zepesnek Ã-tÃ©lem.) Nagyon sokat javÃ-that
elkÃ©szÃ¼lt hajÃ³ megjelenÃ©sÃ©n, esztÃ©tikumÃ¡n, ha a
legkritikusabbnak Ã-tÃ©lt rÃ©szegysÃ©geket sajÃ¡t magunk Ãºjra legyÃ¡rtjuk, vigyÃ¡zva arra, hogy az Ã¡ltalunk kÃ©szÃ-tett cse
szÃ¡nt rÃ©szek autentikusra sikerÃ¼ljenek! KÃ©szÃ¼ljÃ¼nk fel arra is, hogy a gyÃ¡ri csomagolÃ¡sban talÃ¡lhatÃ³ alkatrÃ©sze
kÃ¶zÃ¼l jÃ³ nÃ©hÃ¡nybÃ³l sokkal kevesebbet adnak a szÃ¼ksÃ©gesnÃ©l (pl. kÃ¶tÃ©lfogÃ³ szegek, blokkok) Ã©s ezeket
magunknak kell majd legyÃ¡rtani.

A bÃ¡trabbak termÃ©szetesen nekiÃ¡llhatnak az Ã¡ltaluk kivÃ¡lasztott hajÃ³ elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nek csupÃ¡n nyersanyagok
felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val, de ehhez mÃ¡r sokkal tÃ¶bb segÃ©deszkÃ¶zre, gÃ©pre lesz szÃ¼ksÃ©g. Itt a legfontosabb a megfelelÅ‘
mÃ©retarÃ¡nyÃº rajz kivÃ¡lasztÃ¡sa. Kisebb hajÃ³knÃ¡l az 1:48 â€“ 1:50-es mÃ©retarÃ¡ny vÃ¡lasztÃ¡sa cÃ©lravezetÅ‘, mÃ-g a
nagyobbaknÃ¡l az 1:60-es arÃ¡ny a legjobban elfogadott. Ha vÃ©letlenÃ¼l
csak kedvezÅ‘tlen arÃ¡nyÃº rajzhoz jutunk hozzÃ¡, azt Ã¡t tudjuk szÃ¡moltatni Ã©s rajzoltatni Photoshop segÃ-tsÃ©gÃ©vel. A
nagymÃ©retÅ± rajzok kinyomtatÃ¡sÃ¡val kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ cÃ©gek
foglalkoznak Ã©s az Ã-gy kinyomtatott rajzok segÃ-tsÃ©gÃ©vel elkÃ©szÃ-thetjÃ¼k a modelleket. Fontos a megfelelÅ‘ faanyago
kivÃ¡lasztÃ¡sa is! JÃ³magam a fedÃ©lzeti rÃ©szek Ã©s a palÃ¡nkok elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez diÃ³fÃ¡t hasznÃ¡lok, mÃ-g a fedÃ©lz
deszkÃ¡khoz a vilÃ¡gos nyÃ-r az egyik legjobb. (A gyÃ³gyszertÃ¡rakban nagyon szÃ©p nyÃ-rfa nyelvleszorÃ-tÃ³ lapocskÃ¡kat
lehet kapni kb. 300 Ft-Ã©rt.) TermÃ©szetesen az egyik legjobb anyag a kÃ¶rte, de ennek a beszerzÃ©se kicsit macerÃ¡sabb
(Zatik) Ã©s nem is olcsÃ³. A felÃ¼letkezelÃ©sre Ã©n a lakkokat nem szeretem, helyettÃ¼k len olajos kezelÃ©st javasolnÃ©k.
VÃ©gÃ¼l is kÃ©szÃ¼ljÃ¶n dobozbÃ³l vagy csak rajz alapjÃ¡n a hajÃ³, ilyen vagy olyan mÃ©retarÃ¡nyban a lÃ©nyeg akkor is az
alkotÃ¡s Ã¶rÃ¶me marad.

Gateway (Baksa BÃ©la)
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