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There are no translations availableÂ KarÃ¡csonyi ajÃ¡ndÃ©knak kaptam ezt a szÃ¡momra mindig is exkluzivitÃ¡snak szÃ¡mÃ-tÃ³
fahajÃ³ kitet. EzÃºton, itt ezen az oldalon is szeretnÃ©m megkÃ¶szÃ¶nni Ã©des kis pÃ¡romnak ezt a csodÃ¡s ajÃ¡ndÃ©kot,
remÃ©lem szÃ©pen sikerÃ¼l majd Ã¶sszeÃ¡llÃ-tanom Ã©s akkor a szoba dÃ-sze lehet. FÃ©lelmem nem alaptalan, mivel eddig
csak mÅ±anyag Ã©s papÃ-rmaketteket Ã¡llÃ-tottam Ã¶ssze, Kedvenceim a harci repÃ¼lÅ‘k Ã©s helikopterek voltak, papÃ-rbÃ³l
pedig az Ã©pÃ¼letek, tehÃ¡t fahajÃ³ Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sban nincs tapasztalatom. Ahogy rÃ¡leltem eme weboldalra, lÃ¡zasan
kezdtem olvasgatni a cikkeket, milyen fogÃ¡sokat is tudok majd alkalmazni a sajÃ¡t hajÃ³m kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l, TalÃ¡ltam is jÃ
pÃ¡r ilyet, de szÃ-vesen vÃ¡rom a hozzÃ¡szÃ³lÃ¡saitokat, segÃ-tsÃ©geteket, kritikÃ¡itokat.

Â A kit egy a Constructo cÃ©g Ã¡ltali 1:100 mÃ©retarÃ¡nyÃº Santa Maria vitorlÃ¡s. Kibontva a dobozt szÃ¡momra tartalmasÂ
kÃ©szlet nyÃ-lt meg. Egy nagy gondom van csak : jÃ³ pÃ¡r vÃ©kony pÃ¡lca darabkÃ¡nak nem tudom hol lesz majd a helye. Az
Ã¡rbÃ³cokat , a fedÃ©lzetpalÃ¡nkokat, az oldalpalÃ¡nkokat elkÃ¼lÃ¶nÃ-tettem ,maradt pÃ¡r pÃ¡lcikaÂ gondolom ezekbÅ‘l kell m
a dÃ¶rzsfÃ¡kat, korlÃ¡tokat kialakÃ-tani de pontosan melyikbÅ‘l melyiket egyelÅ‘re szÃ¡momra rejtÃ©ly.

Â Az alÃ¡bbi szerszÃ¡mokkal Ã¡llok hozzÃ¡ az Ã©pÃ-tÃ©shez. Alig vÃ¡rtam, hogy mÃ¡r nekifoghassak , a magam
megnyugtatÃ¡sÃ¡ra is elkezdtem felhelyezni a fedÃ©lzeti palÃ¡nkokat. Ahogy elnÃ©zem szÃ¼ksÃ©gem lenne egy jobb
minÅ‘sÃ©gÅ± fÃ©nykÃ©pezÅ‘gÃ©pre, a telefonommal kÃ©szÃ-tett kÃ©pek gondolom senkinek sem tetszenek.
Â

Â
Â

Â A fedÃ©lzet palÃ¡nkozÃ¡sa

Â

Â
Â

Â
Â

Â PrÃ³bakÃ©pp odaillesztettem a kivÃ¡gott oldalfalakat, az alsÃ³ rÃ©szen van egy majdnem 1cm.-es rÃ©s amit toldani kell,
valamint a far rÃ©sznÃ©l is van bÅ‘ven levÃ¡gnivalÃ³, hogy majd sÃ-kban fusson az oldalÃ¡val.
Â

Â
Â

Â a belsÅ‘ oldal palÃ¡nkozÃ¡sa...
Â
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Â
alakul a hajÃ³test...
Â

Â "oldalbordÃ¡k"...
Â

Â ...Ã©s korlÃ¡tok...

Â

Â ...lepÃ¡colva szeszes diÃ³ pÃ¡ccal

Â

Â pÃ¡r fedÃ©lzeti elemet feldobÃ¡ltam a hajÃ³ra, megnÃ©zni az Ã¶sszhatÃ¡st, termÃ©szetesen a csÃ³nak festve lesz.
Â

Â
Â

Â vÃ¡sÃ¡roltam egy barkÃ¡cs csiszolÃ³gÃ©pet, gondoltam a finom dolgok megmunkÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz jÃ³ lesz. Nem egy Proxon vagy
Dremel ,de a funkciÃ³jÃ¡t betÃ¶lti tÃ¶kÃ©letesen
Â

Â segÃ-tsÃ©gÃ©vel az Ã¶ntvÃ©ny csÃ³nakot le tudtam cserÃ©lni egy fÃ¡bÃ³l kifaragottra
Â

Â valamint kÃ©szÃ-tettem pÃ¡r korlÃ¡tot ami kissÃ© dob az Ã¶sszkÃ©pen
Â

nagyjÃ¡bÃ³l Ã-gy fog kinÃ©zni a fedÃ©lzet, szerintem egÃ©sz pofÃ¡s
Â

Â
Â

Â az egÃ©sz hajÃ³testet kÃ-vÃ¼lrÅ‘l bekentem tÃ¶lgy szÃ-nÅ±Â folyÃ©kony fÃ¡val, majd szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n tÃ¼kÃ¶rsimÃ¡ra csis
Elkezdhettem hÃ¡t a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡st.
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Â

Egyszercsak vÃ©geztem a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡ssal is. Majd egy hÃ©tig tartott, mÃ©g Ã©jszaka is csinÃ¡ltam ,a vÃ©gÃ©re visz
nagyon untam. Egy oldalon 30 palÃ¡nksor van.
Â

Â
Â

Â
Â

Â ...Ã©s jÃ¶het a kÃ¼lsÅ‘ bordÃ¡zat...

Â

Â a gerinc rÃ©szt lepÃ¡coltam tÃ¶lgy pÃ¡ccal, de foltos lett. Gondoltam mivel maradt a palÃ¡nk anyagÃ¡bÃ³l lepalÃ¡nkolom.Â
Ilyen volt....

Â

Â ...ilyen lett.

Â

Â elkÃ©szÃ¼ltem a kapitÃ¡nyi hÃ-d korlÃ¡tjaival is

Â

Â kÃ©szen vannak az ablakok is, Ã©sÂ megprÃ³bÃ¡lkozok a macskafejek felrakÃ¡sÃ¡val
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Â

Â

a kormÃ¡nylapÃ¡t zsanÃ©rjai csapolÃ¡s elÅ‘tt

Â

Â FelkerÃ¼ltek a fÅ‘Ã¡rbÃ³c mÃ¡szÃ³kÃ¶telei, az Ã¡rbÃ³ckosÃ¡rhoz valÃ³ rÃ¶gzitÃ©st kÃ¶zelrÅ‘l nem merem megmutatni (szÅ‘rn
lett)

Â

Â
Â

Az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet kÃ©sz, jÃ¶het a mozgÃ³kÃ¶tÃ©lzet. Nagy gondban vagyok:Â a vitorlÃ¡t kivasaltam de nehÃ©z Ã©s vastag
anyagnak tÅ±nik, Ã-gy arra gondoltam talÃ¡n feltekerve helyezem fel.
Â

Â Mivel kÃ©ptelen voltam szÃ©p vitorlÃ¡kat varrni ,a mozgÃ³kÃ¶tÃ©lzet felrakÃ¡sÃ¡t is feszesen kezdtem el. Gondoltam :ha elju
odÃ¡ig, hogy szÃ©p vitorlÃ¡kat kÃ©szÃ-tsek, fel is teszem Å‘ket, persze akkorÂ majd bonthatom vissza a kÃ¶tÃ©lzetet. A gyÃ¡r
Ã¡llvÃ¡ny nekem sem tetszett, Ã-gy kÃ©szÃ-tettem mÃ¡sikat
Â

Feltettem a horgonyokat is amik nagyon sÃ©rÃ¼lÃ©kenyek ahhoz kÃ©pest hogy fÃ©mbÅ‘l vannak. A kÃ©szlethez adtak
kiegÃ©szÃ-tÃ©skÃ©nt hordÃ³kat Ã©s dÃ©zsÃ¡kat. A dÃ©zsÃ¡k nem kerÃ¼lnek "beÃ©pÃ-tÃ©sre" mivel szerintemÂ jÃ³cskÃ¡n
Â

Â Ha megengeditek, mÃ©g egy majdnem "mÅ±vÃ©szi" kÃ©pet is kÃ¶zÃ¶lnÃ©k a makett asztalra vetÃ¼lÅ‘ Ã¡rnyÃ©kÃ¡rÃ³l
Â

Â Mivel nem hagyott ez a vitorla dolog nyugodni, hernyÃ³selyembÅ‘l kivÃ¡gtam a vitorlÃ¡kat, Ã©s mivel feltekert Ã¡llapotban
kÃ©pzeltem el a rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ¼ket ,Ã-gyÂ gyorsan Ã¡tfÅ±zÃ¶gettem pÃ¡r madzagon Å‘ket, Ã©pp hogy csak le ne essenek
megtekintveÂ hogy Ã-gy milyen is az Ã¶sszkÃ©p ,hogy is mutat. SzÅ‘rnyÅ±? HÃ¡t bizony az. Ãšgyhogy le is szedtem. Marad a
hajÃ³ vitorlanÃ©lkÃ¼li.
Â

Â VitorlÃ¡k Ã©s a tartÃ³ Ã¡llvÃ¡ny nÃ©lkÃ¼l a kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ¡tvÃ¡ny fogad:
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Â

Â A kÃ©sz hajÃ³rÃ³l pÃ¡r kÃ©p. Kell hozzÃ¡ mÃ©g egy vitrin Ã©s egy kandallÃ³
Â

Â
Â

Â
Â

Â
Â
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