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There are no translations available
Ezen az oldalon gyakorta elÅ‘kerÃ¼lÅ‘ tÃ©ma a hajÃ³makettezÅ‘k, illetve makettezni vÃ¡gyÃ³k legnagyobb(nak vÃ©lt)
problÃ©mÃ¡ja: a helyhiÃ¡ny. Sokan hivatkoznak arra is, hogy nincsenek gÃ©peik, illetve "alacsony a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s". Ebben a
cikkben a sajÃ¡t pÃ©ldÃ¡mon, azaz most kÃ©szÃ¼lÅ‘, elsÅ‘ sajÃ¡t Ã©pÃ-tÃ©sÅ± hajÃ³mon keresztÃ¼l szeretnÃ©m demonstrÃ
hogyan sikerÃ¼lt jÃ³magamnak felÃ¼lemelkedni ezeken a problÃ©mÃ¡kon, s hogy lehetsÃ©ges egy 40 nÃ©gyzetmÃ©teres
tÃ¡rsashÃ¡zi lakÃ¡sban sajÃ¡t hajÃ³t Ã©pÃ-teni, olcsÃ³n. Ezzel leginkÃ¡bb bÃ¡torÃ-tani szeretnÃ©k mindenkit, aki csak azÃ©rt ne
kezd hozzÃ¡ egy makett Ã©pÃ-tÃ©sÃ©hez, mert megoldhatatlannak lÃ¡tja a fent felsorolt problÃ©mÃ¡kat.

Â

Â

Â

ElÅ‘kÃ©szÃ¼letek:

Â

KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 2 Ã©vvel ezelÅ‘tt megjelent az oldalon egy szÃ¡momra addig teljesen ismeretlen, egzotikus hajÃ³tÃ-pus
modellje, melyet mÃ©g egy kÃ¶vetett: a sebek. Nekem is rÃ¶gtÃ¶n megtetszett, viszont elhatÃ¡roztam, hogy ugyanolyat nem
akarok Ã©pÃ-teni, mint amik mÃ¡r itt lÃ¡thatÃ³ak. TermÃ©szetesen fÃ©ltem a sajÃ¡t Ã©pÃ-tÃ©s kivitelezÃ©si problÃ©mÃ¡itÃ³l, a
nem igazÃ¡n tudtam, bizonyos dolgokat hogyan fogok megoldani a kicsi lakÃ¡sunkban. Az interneten valÃ³ hosszas
keresgÃ©lÃ©s nyomÃ¡n arra is rÃ¡jÃ¶ttem, hogy nem egy "tucattÃ-pusrÃ³l" van szÃ³, viszonylag kevesen Ã©pÃ-tenek sebeket.
VÃ¡lasztÃ¡som vÃ©gÃ¼l Flamenco tanÃ¡csÃ¡ra egy spanyol vÃ¡ltozatra esett, mely nagyban hasonlÃ-t az algiri sebekhez. FÅ‘
mÃ©retei alapjÃ¡n kicsit kisebb, de a felÃ©pÃ-tÃ©se gyakorlatilag ugyanaz.

Â

Â
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A tervrajz:

Â

A hajÃ³ tervrajza Wolfram Zu Mondfeld: Die Schebecke und andere Schiffstypen des Mittelmerraumes (Hinstorff Verlag)
cÃ-mÅ± kÃ¶nyvÃ©ben talÃ¡lhatÃ³, melyet az ebay-en sikerÃ¼lt elÃ©g potom pÃ©nzÃ©rt megvÃ¡sÃ¡rolnom. A Mondfeld kÃ¶nyv
rajzok hÃ-resen jÃ³k Ã©s megbÃ-zhatÃ³ak, Ãºgyhogy nem is aggÃ³dtam, Flamenco tanÃ¡csiat Ã©s szÃ¡momra elkÃ¼ldÃ¶tt
skicceit Ã©s rajzait kÃ¶vetve hozzÃ¡kezdtem a keresztmetszetek szerkesztÃ©sÃ©hez papÃ-ron. NÃ©hÃ¡ny napi rajzolÃ¡s utÃ¡n
a nagy meglepetÃ©s, ami hosszÃº, Ã¡lmatlan Ã©jszakÃ¡kat hozott magÃ¡val: a tervrajzon a bordarajz Ã©s a hosszanti rajzok
sehogyan sem akartak "kompatibilisek" lenni (1. Ã¡bra). TermÃ©szetesen arra gondoltam, hogy Ã©n rontok el valamit, ezÃ©rt
elkezdtem lemÃ©regetni, amit csak lehetett, de az eredmÃ©ny is azt mutatta, hogy a bordarajz sajnos rossz a tervrajzon!
HidegzuhanykÃ©nt Ã©rt a dolog, de Ãºgy gondoltam, nem adom fel, mert szeretnÃ©m ezt a hajÃ³t megÃ©pÃ-teni. Nem volt mÃ
hÃ¡tra, mint Ãºjratervezni a hajÃ³t. Ehhez AutoCAD szoftvert hasznÃ¡ltam, a tervek 2D-ben kÃ©szÃ¼ltek. Ã‰n nem raktam be a
beszkennelt rajzokat referenciarajznak, hanem a fÅ‘ mÃ©retekek lemÃ©rtem a tervrajzrÃ³l, Ã©s Ãºgy vittem fel a gÃ©pre. A
tervezÃ©s lÃ©pÃ©seirÅ‘l itt nem szeretnÃ©k bÅ‘vebben Ã-rni, azt majd egy mÃ¡sik alkalommal mutatnÃ¡m be. A lÃ©nyeg az vo
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a tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben helyes vÃ-zvonal- Ã©s oldalnÃ©zeti rajzokbÃ³l kiindulva, a Chapman-fÃ©le algiri sebek tervrajzÃ¡nak arÃ¡n
betartva (2. Ã¡bra), Ãºj bordarajzokat tudjak kÃ©szÃ-teni (3. Ã¡bra). Sajnos a Mondfeld rajzon a rÃ©szletes keresztmetszeti
rajzok sem stimmelnek, volt tehÃ¡t munka bÅ‘ven. A kÃ©sÅ‘bbiekben Ãºgy dÃ¶ntÃ¶ttem, hogy rÃ©szletes rajz lesz a tervrajzbÃ³
(4. Ã¡bra),Â mivel Ã-gy szÃ¡mos Ã©pÃ-tÃ©si elemhez azonnal elÅ‘Ã¡llÃ-thatÃ³ sablonokat kapok.

Â

1. Ã¡bra

2. Ã¡bra

3. Ã¡bra

4. Ã¡bra
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Ã‰pÃ-tÃ©si mÃ³d, alapanyagok, szerszÃ¡mok:

Â

Az Ã©pÃ-tÃ©st mindenkÃ©ppen Ã¶sszerakÃ³ mÃ³don kÃ©pzeltem el, egy admiralty (teljesen szerkezethÅ±, bordÃ¡s-palÃ¡nkos
tÃ-pusÃº hajÃ³ jelenleg a kÃ©pessÃ©geimet Ã©s az eszkÃ¶ztÃ¡ramat is meghaladja. Egy teljes bordÃ¡s-palÃ¡nkos hajÃ³
elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez nagyon pontosan kell dolgozni, Ã©s nagyon jÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ± fÃ¡ra van szÃ¼ksÃ©g. Ehhez kÃ©pest, ha
modellÃ¼nk alul nem nyitott, akkor tÃ¶kÃ©letesen megfelel az Ã¶sszerakÃ³ megoldÃ¡s is. A hajÃ³t 2 rÃ©teg palÃ¡nkozÃ¡ssal
terveztem, mert ez - fÅ‘leg kezdÅ‘k szÃ¡mÃ¡ra - sokkal egyszerÅ±bb Ã©s gyorsabb, mint az 1 rÃ©teg. A terveket ehhez
igazÃ-tottam. A kÃ©sz modellt szeretnÃ©m eredeti valÃ³jÃ¡ban Ã¡brÃ¡zolni, tehÃ¡t teljes modell vitorlÃ¡kkal, megfelelÅ‘, korhÅ±
szÃ-nekkel.

Â

Az Ã¶sszerakÃ³ Ã©pÃ-tÃ©smÃ³d esetÃ©n a gerinc Ã©s a bordalemezek ideÃ¡lis alapanyaga a rÃ©tegelt lemez. Ã‰n 4 mm vas
rÃ©teges lemezt vettem, nem tÃºl nagy minÅ‘sÃ©g, 3 tÃ©regÅ±, de ez kÃ©sÅ‘bb mÃ©g jÃ³ szolgÃ¡latot tett! Ehhez csak egy,
bÃ¡rmelyik barkÃ¡csÃ¡ruhÃ¡zban kaphatÃ³, olcsÃ³, elektromos dekopÃ-rfÅ±rÃ©sz szÃ¼ksÃ©ges a nagyolÃ¡shoz, mÃ-g az elem
kivÃ¡gÃ¡sa egyszerÅ±, kÃ©zi lombfÅ±rÃ©sszel tÃ¶rtÃ©nt. A sÃ³lya anyaga 18 mm-es forgÃ¡cslap, ez igen egyenes, sima, tehÃ¡
nagyon jÃ³ viszonyÃ-tÃ¡si alap.

Â A palÃ¡nkozÃ¡s Ã©s a felÃ©pÃ-tmÃ©nyek megmunkÃ¡lÃ¡sa tÃ¶mbÃ¶s fÃ¡bÃ³l gÃ©peket igÃ©nyelne, erre azonban sem anya
keretem, sem helyem nem Ã¡ll rendelkezÃ©sre. Ã‰ppen ezÃ©rt elkÃ©szÃ-tettem az anyaglistÃ¡t, Ã©s az internetrÅ‘l megvÃ¡sÃ
az elÅ‘kÃ©szÃ-tett faanyagot. A lÃ©cek, rudak ugyanolyan formÃ¡ban megvehetÅ‘ek, mint ahogyan a kitek bobozaiban
talÃ¡lhatÃ³ak, csak akÃ¡r 1 mÃ©ter hosszÃºt is tudnak kÃ¼ldeni belÅ‘lÃ¼k. A hajÃ³hoz szÃ¼ksÃ©ges faanyag az Amati olasz
gyÃ¡rtÃ³ webboltjÃ¡bÃ³l Ã©rkezett, Ã©s Ã¶sszesen 10.000 forintba kerÃ¼lt, ami magasan a legnagyobb tÃ©tel volt a hajÃ³
Ã©pÃ-tÃ©se sorÃ¡n. Ezt az elÅ‘kÃ©szÃ-tett anyagot a tovÃ¡bbiakban szikÃ©kkel, kÃ©zi szerszÃ¡mokkal, csiszolÃ³papÃ-rral, ille
kis barkÃ¡csgÃ©p, egy Dremel 300 segÃ-tsÃ©gÃ©vel kivÃ¡lÃ³an meg lehet munkÃ¡lni kis helyen is. Az Ã©pÃ-tÃ©s sorÃ¡n bÃ¼k
hÃ¡rs, amerikai diÃ³ Ã©s tanganyika fÃ¡k kerÃ¼lnek felhasznÃ¡lÃ¡sra, illetve bÃ¼kk bÃºtorfurnÃ©r, amit Ãºt kÃ¶zben kaptam
tislertÅ‘l. Â

Â

Â

Â
1. A szerkezet

A hajÃ³t fejreÃ¡llÃ-tott mÃ³don kezdtem el Ã©pÃ-teni, Flamenco tanÃ¡csÃ¡ra. Ennek az eljÃ¡rÃ¡snak szÃ¡mtalan elÅ‘nye van. A
szerkezet (a bordalemezek Ã©s a gerinclemez) Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nal hÃ¡rom gyakori problÃ©ma szokott fellÃ©pni. A
bordalemezeket a gerinclemezre felÃ¼lnÃ©zetbÅ‘l pontosan merÅ‘legesen, elÃ¶lnÃ©zetbÅ‘l pontosan szimmetrikusan, valamint
pontosan a helyes magassÃ¡gban kell beÃ¡llÃ-tani a gerinclemezhez. Az Ã¡llÃ-tott Ã©pÃ-tÃ©smÃ³d sorÃ¡n ez nagyon sok mÃ©r
igÃ©nyel, a mÃ©rÃ©s referenciÃ¡ja a sÃ³lya. Talpas vonalzÃ³val, esetleg szÃ¶gmÃ©rÅ‘vel folyamatosan ellenÅ‘rizni kell, hogy a
adott bordalemezt merÅ‘legesen, szimmetrikusan, helyes magassÃ¡gban raktuk-e be. Ez szÃ¡momra elÃ©g
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyesen hangzott, ezÃ©rt a kÃ¶vetkezÅ‘ megoldÃ¡st vÃ¡laszottam: a tervrajzon az oldalnÃ©zeti rajzon Ã©s a
bordarajzon a vÃ-zvonallal azonos tÃ¡volsÃ¡gban egy-egy pÃ¡rhuzamost hÃºztam a hajÃ³test fÃ¶lÃ©. Ez lesz a fejreÃ¡llÃ-tÃ¡s
utÃ¡n a sÃ³lya szintje. Eddig a vonalig felfelÃ© meghosszabbÃ-tottam a gerinclemez elejÃ©t Ã©s vÃ©gÃ©t, illetve a bordalemez
kÃ©t oldalÃ¡t is. Az elemek kivÃ¡gÃ¡sa a kinyomtatott Ã©s a rÃ©teges lemezre felkasÃ-rozott bordarajzok utÃ¡n Ã-gy nagyon
egyszerÅ±, mert a sÃ³lyÃ¡ra felfekvÅ‘ vÃ©geken csak egyenest kell tudni fÅ±rÃ©szelni. A sÃ³lyÃ¡ra rÃ¡kasÃ-roztam a szerkezet
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 19 July, 2019, 21:16

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

rajzot (1/1. kÃ©p),Â Ã©s ehhez raktam fel a bordalemezeket. Ezzel a bordalemezek hosszanti pozÃ-ciÃ³ja pontos (pl. 1/2.
kÃ©p), s ha a meghosszabbÃ-tott vÃ©gÃ¼k felÅ‘li oldalt egyenesen sikerÃ¼lt kivÃ¡gni, akkor a kÃ¶zÃ©ptengelyÃ¼k a sÃ³lya
lapjÃ¡ra szembÅ‘l nÃ©zve merÅ‘leges lesz (1/7. Ã©s 1/8. kÃ©p) (plÃ¡ne, ha elÅ‘szÃ¶r nÃ©gyzetes profillÃ©cre ragasztjuk-szege
csapoljuk a bordalemezeket (1/3., 1/4. Ã©s 1/6. kÃ©p), mert akkor be tudjuk Ã¡llÃ-tani a kÃ¶zÃ©ptengely merÅ‘legessÃ©gÃ©t, m
felrakÃ¡snÃ¡l pontosan tudjuk illeszteni a borda Ã©lÃ©t a sÃ³lyÃ¡n lÃ©vÅ‘ rajzhoz). A gerinc Ã©s a bordalemezek magassÃ¡gi
pozÃ-ciÃ³ja is helyes, hiszen nem egymÃ¡son Ã¼lnek, hanem a sÃ³lyÃ¡n, tehÃ¡t a bordalemezek nem tudnak "beÃ¼lni",
vagy "fennakadni", ha nem sikerÃ¼lt elÃ©g mÃ©lyre / tÃºl mÃ©lyre sikerÃ¼lt vÃ¡gni a bordÃ¡n v. a gerincen az illesztÅ‘
kivÃ¡gÃ¡sokat (a fennakadÃ¡s esetÃ©n kÃ¶nnyen tudunk korrigÃ¡lni). OldalnÃ©zetbÅ‘l mÃ©g lehetnek ferdÃ©k a bordÃ¡k, de ez
azonnal megszÅ±nik, amint a bordÃ¡k felrakÃ¡sa utÃ¡n a gerinclemezt a helyÃ©re illesztjÃ¼k a helyes hosszanti pozÃ-ciÃ³ban
(1/2., 1/5. Ã©s 1/9. kÃ©p).

Â

1/1. kÃ©p

Â

Â

Â

Â

1/2. kÃ©p
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1/3. kÃ©p
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1/4. kÃ©p
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1/5. kÃ©p
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1/6. kÃ©p
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Â 1/7. kÃ©p
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1/8. kÃ©p
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1/9. kÃ©p

Â

Â

Â

Egyetlen hibaforrÃ¡s maradt, ha a bordalemezek hajlanak, ezt tÃ¡vtartÃ³k alkalmazÃ¡sÃ¡val lehet javÃ-tani. A tÃ¡vtartÃ³k
hosszÃ¡t nem a tervrajzhoz, hanem a sÃ³lyÃ¡n a bordÃ¡k valÃ³s tÃ¡volsÃ¡gÃ¡hoz mÃ©rtem le. A tÃ¡vtartÃ³k alkalmazÃ¡sa
nemcsak a bordalemezek egyenesÃ-tÃ©sÃ©t szolgÃ¡ja, hanem szerkezeti masszivitÃ¡st is ad a hajÃ³nak, a csiszolÃ¡snÃ¡l nem
fognak eltÃ¶rni a bordÃ¡k, illetve a palÃ¡nkozÃ¡s nem fogja tudni "elhÃºzni" a szerkezetet. A bordÃ¡kat a szokÃ¡sos mÃ³don
helyeztem fel: a fÅ‘bordÃ¡t kÃ¶zÃ©ptengelyben, az elÅ‘tte lÃ©vÅ‘ket elÅ‘re, a mÃ¶gÃ¶tte lÃ©vÅ‘ket hÃ¡trafelÃ© "lÃ³gatva" a
bordametszetek vonalÃ¡hoz kÃ©pest (pl. 1/6. kÃ©p). Ã•gy ez elÅ‘l lÃ©vÅ‘ bordÃ¡k hÃ¡tsÃ³, a hÃ¡tul lÃ©vÅ‘ bordÃ¡k elsÅ‘ oldala
megfelelÅ‘, helyes keresztmetszet. Az elÃ¶l lÃ©vÅ‘ bordÃ¡kat elÅ‘refelÃ©, a hÃ¡tul lÃ©vÅ‘ket hÃ¡trafelÃ© kell csiszolni, Ã©s csa
Ã©lre kell vigyÃ¡zni. A szerkezeten nem sokat kellett csiszolni, egy palÃ¡nkkal folyamatosan ellenÃ¶rizve (kÃ©zzel rÃ¡hajlÃ-tjuk
a szerkezetre) gyorsan kialakul a test. Ha a bordÃ¡k elÃ©g pontosak, akkor szÃ©p, hullÃ¡mzÃ¡smentes alakot kapunk.

Â

A hajÃ³ Ã©rdekessÃ©ge, Ã©s egyben egyik fÅ‘ nehÃ©zsÃ©ge a tat 2 kis pÃºpja. Ezeket szimmetrikusra kell elkÃ©szÃ-teni Ãºgy
alsÃ³ Ã©lÃ¼k a fÅ‘ dÃ¶rzsfa futÃ¡sÃ¡t kÃ¶veti, s nem tÃ¶rhet meg sehol. A tervrajzon nÃ©hÃ¡ny szerkezeti elemet terveztem
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(legnagyobb metszet, illetve a felsÅ‘ Ã-v - 1/6. kÃ©p), ezeknek a kÃ¶zeit hulladÃ©k rÃ©teges lemez darabkÃ¡kkal Ã©s faragaszt
papÃ-rmasszÃ¡val tÃ¶mtem ki, megformÃ¡lva a pÃºpot (1/10-12. kÃ©pek). SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n ezt szikÃ©vel faragtam a vÃ©gsÅ‘
formÃ¡ra. UtÃ³lag visszatekintve, nem volt olyan bonyolult, mint azt elÅ‘szÃ¶r kÃ©pzeltem.

Â 1/10. kÃ©p

1/11. kÃ©p

1/12. kÃ©p

Â

A szerkezethez tartozik mÃ©g a 3 db Ã¡rbocfÃ©szek, amiket tÃ¶mbÃ¶s fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tett el nekem HajÃ³s Joe (kÃ¶szÃ¶net
Ã©rte!), bennÃ¼k a helyes szÃ¶gÅ± furatokkal (kÃ©p a 2. palÃ¡nkozÃ¡s cÃ-mÅ± rÃ©szben).

Â

Â

Â

A tovÃ¡bbiakban a kÃ©peket nem fogom szÃ¡mozni, mivel az Ã©pÃ-tÃ©s a "szokÃ¡sos sorrendben zajlott, s a szÃ¶veg alapjÃ¡n
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remÃ©lhetÅ‘leg minden egyÃ©rtelmÅ± lesz.

Â

Â

2. A palÃ¡nkozÃ¡s

Az alsÃ³ palÃ¡nkozÃ¡s anyaga 1mm vastag bÃ¼kk. A palÃ¡nkozÃ¡st a fÅ‘ dÃ¶rzsfa alatt futÃ³ palÃ¡nk felrakÃ¡sÃ¡val kezdtem,
mert az adja a hajÃ³ karakterÃ©t. Ha ezt nem sikerÃ¼l pontosan, szÃ©pen, megfelelÅ‘ Ã-vben felrakni, akkor nem lesz szÃ©p a
hajÃ³ sem. LefelÃ© a szokÃ¡sos mÃ³don folytattam a palÃ¡nkozÃ¡st, kissÃ© beÃ¡ztatott palÃ¡nkokkal. ElÅ‘re hajlÃ-tani nem kelle
mert erre a hajÃ³ra nem kellenek "nagy Ã-vek", illetve az 1mm vastag lÃ©c kÃ©zzel is kivÃ¡lÃ³an hajlÃ-thatÃ³. Ã‰n az elsÅ‘ rÃ©
palÃ¡nkozÃ¡st szegelni szoktam, mert Ãºgy gyorsan lehet haladni Ã©s nem esik szÃ©t. Itt nem annyira fontos a pontos
illeszkedÃ©s, lehet tÃ¶mÃ-teni, glettelni a vÃ©gÃ©n, illetve nem kell szabÃ¡lyos palÃ¡nkvÃ©gzÅ‘dÃ©seket Ã©s hajlÃ-tÃ¡sokat s
csinÃ¡lni. Az alsÃ³ rÃ©teg elkÃ©szÃ-tÃ©se utÃ¡n levÃ¡gtam a sÃ³lyÃ¡rÃ³l a hajÃ³t, mert a pÃºpot mÃ¡skÃ©pp nem tudtam
lepalÃ¡nkozni, mivel teljesen visszahajlanak a palÃ¡nkok rajta. Az elsÅ‘ rÃ©teg palÃ¡nkozÃ¡s a pÃºpon kÃ-nszenvedÃ©s volt (Ã©
felesleges is...), de gyakorlatnak megtette. A hajÃ³t Ãºgy terveztem, hogy a fÅ‘ dÃ¶rzsfa felett az oldal csak 1 rÃ©teg palÃ¡nkot
kap, 1mm vastag bÃ¼kk lett az is. Itt kell megemlÃ-tenem, hogy a bÃ¼kkel valÃ³ dolgozÃ¡s utÃ¡n nem Ã©rtem, itthon miÃ©rt
ennyire "reklÃ¡m" fa hajÃ³modellezÃ©shez: valÃ³jÃ¡ban rettentÅ‘en megdagad Ã¡ztatÃ¡skor, nagyon-nagyon lassan szÃ¡rad
(emiatt esetleg kirepedezhet a hajÃ³ oldala az elkÃ©szÃ-tÃ©se utÃ¡n pÃ¡r hÃ³nap mÃºlva), s a mintÃ¡zata miatt nem lehet
natÃºrban hagyni, mert hiteltelen, valamint nem tÃºl finom a sejtszerkezete sem. Mivel a vÃ-ztÅ‘l azonnal megdagad, a felsÅ‘
rÃ©szt, ahol csak egyetlen rÃ©teg palÃ¡nkozÃ¡s van, szÃ¡razon raktam fel. A palÃ¡nkok itt csak Ã©lÃ¼kre vannak ragasztva, de
nincsenek hozzÃ¡ragasztva a bordÃ¡khoz! A palÃ¡nkokat egymÃ¡shoz a bordÃ¡kon elÅ‘refÃºrt lyukakba dugott szÃ-nes kis
"pin"-ekkel szorÃ-tottam, mÃ-g a bordÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt pillanatszorÃ-tÃ³k tÃ¶mkelegÃ©vel biztosÃ-tottam az Ã©lek egyÃ¼ttes futÃ¡s
Ez egyszerÅ± mÃ³dszer, s nem is tÃºl lassÃº, Ã³rÃ¡nkÃ©nt fel lehetett rakni egy Ãºjabb sort, addigra a gyors faragasztÃ³ elÃ©gg
megkÃ¶t mÃ¡r. A "neccesebb" helyeken UHU gÃ©l pillanatragasztÃ³t hasznÃ¡ltam, ami ugyan igen drÃ¡ga, de nem sok kell
belÅ‘le, Ã©s tÃ©nyleg nagyon erÅ‘sen tart, Ã©s azonnal kÃ¶t. A palÃ¡nkok eleje a gerincbe fut, ehhez nÃºtot martam.

Â

Â
Â
Â
Â

Â

Â
Â
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Â

Az elsÅ‘ rÃ©teg palÃ¡nkozÃ¡s utÃ¡n kihÃºzgÃ¡ltam a szegeket, csiszoltam Ã©s tÃ¶mÃ-tettem (ez is szÃ¼ksÃ©gtelen volt...), ma
felraktam a tÃ¶bb darabbÃ³l Ã¡llÃ³ gerincet, fogpiszkÃ¡lÃ³ csapolÃ¡ssal. A mÃ¡sodik rÃ©teg palÃ¡nk 0.5 mm bÃ¼kk, illetve
bÃ¼kk bÃºtorfurnÃ©r. A furnÃ©r ideÃ¡lis, mert abbÃ³l olyan alakot vÃ¡gok ki, amilyen Ã©ppen kell. EnnÃ©l a palÃ¡nkozÃ¡snÃ¡l m
figyelni kell a helyes futÃ¡sokra, fogyasztÃ¡sra, toldÃ¡sra, Ã©lre hajlÃ-tÃ¡sra is. Ã‰rdemes szÃ¡razon felrakni a palÃ¡nkokat, me
Ãºgy nem Ã©r meglepetÃ©s, miutÃ¡n szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n Ã¶sszezsugorodnak... SzerencsÃ©re a test alakja egyszerÅ±, csak a
legvÃ©gÃ©n, elÃ¶l-alul volt szÃ¼ksÃ©g fogyasztÃ¡sra, toldÃ¡sra hÃ¡tul egyszer, viszont a pÃºp alatt eleve kissÃ© erÅ‘sebben Ã
hajlÃ-tott alakÃº palÃ¡nkokat kellett vÃ¡gni. Ezt sablon utÃ¡n vÃ©geztem.Â Ha a furnÃ©r jÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ±, semmilyen felragasz
trÃ¼kkÃ¶zÅ‘s mÃ³dszert nem kell alkalmazni, fÃ©mvonalzÃ³ mellett szikÃ©vel vÃ¡ghatÃ³, nem is szÃ¡lalÃ³dik Ã©s nem tÃ¶rik (Ã
tisler jÃ³voltÃ¡bÃ³l ilyet kaptam). A pÃºp palÃ¡nkjainÃ¡l sokat kell felÃ¼l fogyasztani, hogy az alak megmaradjon, ez nem is
lett a legszebb, de nem is igen fog a festÃ©s alatt lÃ¡tszani (remÃ©lem). A palÃ¡nkokat kÃ©t vÃ©gÃ¼kÃ¶n Ã©s kÃ¶zepÃ¼kÃ¶n
egy aprÃ³ csepp pillanatragasztÃ³val, egyÃ©bkÃ©nt faragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-tettem. A pillanatragasztÃ³ gyakorlatilag azonnal
odafogja a helyÃ©re a palÃ¡nkot, a faragasztÃ³ kÃ¶tÃ©se utÃ¡n meg biztosan lehetÃ¼nk benne, hogy tartÃ³san a helyÃ©n is
marad. Ezzel a mÃ³dszerrel igen gyorsan lehet dolgozni.

Â

Â
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3. Keresztfalak, bordÃ¡k Ã©s padlÃ³:

Amikor a hajÃ³ oldalÃ¡nak palÃ¡nkozÃ¡sa elkÃ©szÃ¼lt, az Ã©pÃ-tÃ©si bordÃ¡k tÃ¶vÃ©t bevÃ¡gtam a Dremel-lel, majd simÃ¡n
kitÃ¶rÃ¶gettem a bordÃ¡k tÃºlnyÃºlÃ³ rÃ©szeit. FÃ©ltem kicsit, hogy az 1mm Ã©lÃ©re ragasztott szerkezet szÃ©tesik, de szeren
semmi baj nem tÃ¶rtÃ©nt. A "valÃ³di" bordÃ¡k csonkonkÃ©nt kerÃ¼lnek beragasztÃ¡sra. 2x2 Ã©s 2x3 mm-es lÃ©cekbÅ‘l vanna
amiket szintÃ©n nyomtatott sabol alapjÃ¡n rakok be a hosszanti pozÃ-ciÃ³kba. A vastagabbak Ã¡ltalÃ¡ban Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡st, a
vÃ©konyabbak evezÅ‘nyÃ-lÃ¡st fognak kÃ¶zre. Az Ã¡gyÃºablakok kivÃ¡gÃ¡sa mÃ©g ezutÃ¡n jÃ¶n, mivel nem akartam azzal tovÃ
gyengÃ-teni a szerkezetet. A bordÃ¡k - miutÃ¡n keresztben fogjÃ¡k Ã¶ssze a palÃ¡nkokat - kivÃ¡lÃ³ stabilitÃ¡st adnak a vÃ©kony
oldalfalnak. A bordÃ¡kat nem hajlÃ-tottam elÅ‘, mert a hajÃ³ oldala szerencsÃ©s mÃ³don elÃ©ggÃ© sÃ-k itt, tehÃ¡t az Ã¡lfedÃ©lz
magassÃ¡gÃ¡ig mindenkÃ©ppen jÃ³l felfekszenek a bordÃ¡k.

Az elsÅ‘ keresztfalÂ bÃºtorfurnÃ©rbÃ³l Ã©s 1mm-es palÃ¡nkanyagbÃ³l kÃ©szÃ¼lt "szendvics", 2x2 mm-es diÃ³ oszlopokkal Ã©
korlÃ¡ttal. Ezt is az Ã©pÃ-tÃ©si borda kitÃ¶rÃ©se utÃ¡n tettem a helyÃ©re. A hÃ¡tsÃ³ keresztfal (valamint a padlÃ³ alapja, a tat Ã
pÃºp talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡nÃ¡l egy hosszÃºkÃ¡s, elkeskenyedÅ‘ lapka, valamint elÅ‘l, a nyitott lejÃ¡rÃ³nal talÃ¡lhatÃ³, a belsÅ‘ teret imitÃ
doboz kÃ©t oldal) prespÃ¡nlapbÃ³l van. Ez egy igen kemÃ©ny karton, amit azÃ©rt jÃ³l lehet vÃ¡gni ollÃ³val Ã©s szikÃ©vel is
(kÃ¶szÃ¶net ismÃ©t HajÃ³s Joe-nak!).

A padlÃ³ anyaga hÃ¡rs, mert ez elÃ©g vilÃ¡gos, 1.5 mm vastagsÃ¡gÃº, 7 mm szÃ©les. A kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k lÃ©vÅ‘ tÃ¶mÃ-tÃ©s 0.5 m
fotokarton. Ez egy kissÃ© szÃ©les, 0.25 mm elÃ©g lenne, de a 7 mm-es padlÃ³deszka szÃ©lessÃ©g miatt mÃ©g belefÃ©r. A
deszkÃ¡k vÃ©gzÅ‘dÃ©sei a "valÃ³di" bordÃ¡k tengelyÃ©re esnek, a deszkÃ¡k kb. 12 cm hosszÃºak. A katonnak a deszkÃ¡k Ã©le
valÃ³ felragasztÃ¡sa igen egyszerÅ±: erÅ‘s pillanatszorÃ-tÃ³val Ã¶sszefogtam kb. 10 db leszeletelt deszkÃ¡t lapjÃ¡val, majd az
egyik oldalt (az Ã¶sszefogott Ã©leket) bekentem ragasztÃ³val Ã©s a kartonra nyomtam, valamint sÃºlyokat raktam mÃ©g rÃ¡. 1
nap utÃ¡n csak egy szikÃ©t kell kÃ©t padlÃ³deszka kÃ¶zÃ© benyomni, vÃ©gighÃºzni, Ã©s mÃ¡ris van egy deszkÃ¡m, kartoncsÃ
az egyik Ã©lÃ©n. A vÃ©gzÅ‘dÃ©sekre az Ã©pÃ-tÃ©s kÃ¶zben, "manuÃ¡lisan" kerÃ¼ltek fel a kis kartoncsÃ-kok. A 1.5mm vasta
Ã©ppen elÃ©g vastag ahhoz hogy jÃ³ tartÃ¡sa legyen a csÃ-koknak. A padlÃ³ Ã¶sszerakÃ¡sa utÃ¡n termÃ©szetesen szÃ©pen
szintbe kell hozni az egÃ©szet. A problÃ©ma ott van, hogy csiszolni nem Ã©rdemes, mert a karton fekete csiszolÃ³porÃ¡t a
puha, vilÃ¡gos hÃ¡rsfa beveszi Ã©s megszÃ¼rkÃ¼l kissÃ©. Ã‰ppen ezÃ©rt, a Milton Roth fÃ©le modellezÅ‘ kÃ¶nyv tanÃ¡csÃ¡
kÃ¶vetve, egy letÃ¶rt schnitzer-penge darabbal "kapartam" ("borotvÃ¡ltam") a padlÃ³t simÃ¡ra (a kÃ¶nyvben eredetileg
tintÃ¡val kevert ragasztÃ³t ajÃ¡nlanak a padlÃ³deszkÃ¡k Ã¶sszeragasztÃ¡sÃ¡ra Ã©s a tÃ¶mÃ-tÃ©s imitÃ¡lÃ¡sÃ¡ra, igazÃ¡bÃ³l ehh
ajÃ¡nljÃ¡k a borotvÃ¡lÃ³s mÃ³dszert.).
Â

Â
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No, elÃ©rkezett az idÅ‘, itt a cikk 5. rÃ©sze. A kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s befejezÅ‘dÃ¶tt, az Ã¡lfedÃ©lzet padlÃ³zata, az Ã¡gyÃºnyÃtat padlÃ³ja, a dÃ¶rzsfÃ¡k, valamint a mellvÃ©d korlÃ¡tja van kÃ©szÃ¼lÅ‘ben:

MiutÃ¡n
a bordÃ¡k a helyÃ¼kre kerÃ¼ltek, a mellvÃ©dnÃ©l a tÃºllÃ³gÃ³ vÃ©geket szintbe
vÃ¡gtam a legfelsÅ‘ palÃ¡nkkal. A palÃ¡nk Ã©s a bordavÃ©gek is vÃ-zszintesre
vannak csiszolva, mert a korlÃ¡t mÃ¡r vÃ-zszintesen Ã¡ll a ferde
oldalfalon.

Â
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Ez
itt a mellvÃ©d korlÃ¡tjÃ¡nak rÃ¶gzÃ-tÃ©si technikÃ¡ja. A kotlÃ¡tba 0.5-Ã¶s
lyukakat fÃºrtam vastag bordÃ¡knÃ¡l fÃ¼ggÅ‘legesen, ebbe acÃ©l gombostÅ±
kerÃ¼lt. A gumik mÃ¡sik vÃ©ge a gerincbe ideiglenesen bevert aprÃ³ szegekbe
kapaszkodik.

Â
A
korlÃ¡tot Ãºgy raktam fel, hogy elÅ‘szÃ¶r a kÃ©t vÃ©gÃ©n megfogattam 1-1
gumiszalaggal (keresztfalaknÃ¡l lÃ¡thatÃ³), majd kÃ¶zÃ©pen kÃ©zzel a helyÃ©re
hÃºzva Ã©s ott tartva befÃºrtam a lyukat, amibe beletettem a tÅ±t, rÃ¡ a
gumiszalagot. AztÃ¡n a mÅ±veletet megismÃ©teltem elÅ‘rÃ©bb Ã©s hÃ¡trÃ©bb is,
mÃ©g 2-2 helyen, Ã-gy vÃ©gÃ¼l pontosan fekÃ¼dt a helyÃ©n. EzutÃ¡n levettem,
megragasztÃ³ztam, Ã©s a "szerkezettel" visszaraktam a helyÃ©re.

Az
Ã¡lfedÃ©lzet padlÃ³jÃ¡nak alapja prespÃ¡nlap. A padlÃ³ oldalrÃ³l kapott mÃ©g
egy kÃ¼szÃ¶bÃ¶t is, erre fognak a padlÃ³deszkÃ¡k vÃ©gei kifutni. A prespÃ¡nlap
kissÃ© hullÃ¡mos lett a bordÃ¡k szintjÃ©nek minimÃ¡lis egyenetlensÃ©ge miatt,
de ezt kÃ©sÅ‘bb javÃ-tottam.

Â
Az
Ã¡lfedÃ©lzeten elÃ¶l Ã©s hÃ¡tul egy-egy emelt rÃ©sz van, ez alÃ¡ nem
padlÃ³ztam, csak egy ritka hosszanti szerkezetet raktam, hogy a deszkÃ¡k
szilÃ¡rdan Ã¡ljanak. Mivel nem volt kedvem a keresztben Ã¡llÃ³ deszkÃ¡k
vÃ©geit a mÃ¡r berakott bordÃ¡khoz alakÃ-tani, ezÃ©rt inkÃ¡bb egy
vÃ-zmedergerendÃ¡t raktam fel 1x2 mm-es lÃ©cbÅ‘l.

Â Itt
lÃ¡thatÃ³ a padlÃ³ eleje, mÃ¡r csiszolÃ¡s utÃ¡n. A keresztirÃ¡nyÃº felrakÃ¡s
miatt elÅ‘szÃ¶r kissÃ© hullÃ¡mos lett a padlÃ³ (0.5mm), viszont ez a
bordÃ¡knÃ¡l majdan futÃ³ vÃ-zmedergerendÃ¡n nagyon meg fog lÃ¡tszani. Ã‰ppen
ezÃ©rt szÃ©pen szintbe csiszoltam a padlÃ³t, egy kb 8 cm hosszÃº fadarabra
csiszolÃ³papÃ-rt ragasztva. EttÅ‘l hosszabbat nem Ã©rdemes hasznÃ¡lni, mert
a padlÃ³ nem sÃ-k, hanem kicsit Ã-ves, Ã©s nem az Ã-v, hanem csak a pÃºpok
eltÃ¼ntetÃ©seÂ cÃ©l.Â

Â
Â IdÅ‘kÃ¶zben elkÃ©szÃ¼lt az elejÃ©n is a padlÃ³zÃ¡s.

Â
Itt lÃ¡thatÃ³ a kÃ©sz padlÃ³, valamint az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok, melyeket a padlÃ³ elkÃ©szÃ¼lte utÃ¡n vÃ¡gtam ki.
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Â
Â Amikor unatkozom, beteszek 1-2 bordÃ¡t a mÃ¡sik oldalra is. Nem tÃºlsÃ¡gosan izgalmas munka, de lassan a vÃ©gÃ©re Ã©re

Â Az
Ã¡gyÃºablakok helyÃ©t kÃ-vÃ¼lrÅ‘l rajzoltam fel. Nem kÃ¶nnyÅ±, mert a hajÃ³
oldala kb 45 fokban dÅ‘l. IgazÃ¡bÃ³l csak 4 ablak kÃ¶zepÃ©nek pozÃ-ciÃ³jÃ¡t
jelÃ¶ltem be, melyeket a CAD rajzomrÃ³l kÃ¶nnyÅ± volt leolvasni. Mindegyik
nÃ©gyesbÅ‘l az elsÅ‘ Ã©s hÃ¡tsÃ³ ablak kÃ¶zepÃ©nek pozÃ-ciÃ³jÃ¡t rajzoltam fel,
majd pillanatszorÃ-tÃ³val egy 2x2-es lÃ©cet szorÃ-tottam a hajÃ³ oldalÃ¡hoz
kÃ-vÃ¼lrÅ‘l Ãºgy, hogy Ã¡tfusson ezen a 4 ponton, Ã©s ennek segÃ-tÃ©sÃ©gvel
biztosÃ-tottam, hogy a tÃ¶bbi ablak is ezekkel egy Ã-ven legyen. A
fÃ¼ggÅ‘leges falakat a belÃ¼l mÃ¡r ott lÃ©vÅ‘ bordÃ¡k adtÃ¡k.

Â
Â TalÃ¡n
lÃ¡tszanak mÃ©g a ceruzÃ¡val felrajzolt Ã-vek. A kÃ¶zÃ©pvonalak Ã-vÃ©nek
felrajzolÃ¡sa utÃ¡n azzal pÃ¡rhuzamot hÃºztam felfelÃ© Ã©s lefelÃ© is. Az
ablakok alakja tÃ©glalap az oldalon, mert vÃ-zszintesen oldalrÃ³l nÃ©zve
kell nÃ©gyzetnek lÃ¡tszaniuk, ezt bele kell venni a szÃ¡molÃ¡sba.

Az
egyik oldalon mÃ¡r a fÅ‘ dÃ¶rzsfa is felkerÃ¼lt. ElÃ©g erÅ‘s Ã-vet kell bele
hajlÃ-tani jÃ¡tul, Ã-gy itt csapoltam Ã©s szegeltem is, viszont a szegek
nyomÃ¡t jÃ³l el lehet tÃ¼ntetni a helyÃ¼kre belenyomott, pillanatragasztÃ³ba
mÃ¡rtott fogpiszkÃ¡lÃ³vÃ©ggel. CsiszolÃ¡s Ã©s festÃ©s utÃ¡n SEMMI nem lÃ¡tszik
abbÃ³l, hogy valaha ott szeg volt. A mellvÃ©den is Ã-gy jÃ¡rtam el a
rÃ¶gzÃ-tÅ‘ gombostÅ±knak fÃºrt lyukakkal.

Â
Â BelÃ¼l
is elkezdtem berakni az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok vÃ-zszintes kereteit. TalÃ¡n az is
lÃ¡thatÃ³, hogy vÃ©gÃ¼lis sikerÃ¼lt szÃ©pen kicsiszolni a padlÃ³t.

Â Ugyanaz
pepitÃ¡ban azzal a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©ggel, hogy felkerÃ¼ltek a padlÃ³ra a
lefolyÃ³nyÃ-lÃ¡sok, illetve a vÃ-zmedergerenda is. Teljesen takarja a
padlÃ³deszkÃ¡k nem egyenletes vÃ©gzÅ‘dÃ©sÃ©t a bordÃ¡knÃ¡l, Ã©s nem is butasÃ¡g,
mivel ezen a fedÃ©lzeten CÃ‰L volt, hogy lefolyjon rÃ³la a vÃ-z. EzÃ©rt
nincs tÃ¶mÃ-tÃ©s se a deszkÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s ezÃ©rt van kilyukasztva a padlÃ³
is. A vÃ-z innen a fÅ‘fedÃ©lzetre folyt, onnan meg srÃ©hen, annak Ã-vÃ©t
kÃ¶vetve a fÅ‘ dÃ¶rzsfÃ¡k fÃ¶lÃ¶tt kivÃ¡gott nyÃ-lÃ¡sokon tÃ¡vozott a hajÃ³bÃ³l.

Â
Â A jelenlegi Ã¡llapot.
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Â KÃ¶zelrÅ‘l
a padlÃ³. A nyÃ-lÃ¡sok Ã-vÃ©nek felrajzolÃ¡sa utÃ¡n 1mm-es fÃºrÃ³val kifÃºrtam a
deszkÃ¡k talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡nÃ¡l a lyukakat, majd egy szeg vÃ©gÃ©t 1.5x1.5mm-esre
kÃ¶szÃ¶rÃ¼ltem, s ezt mindenhol beleÃ¼tÃ¶ttem a lyukakba megfelelÅ‘ Ã¡llÃ¡sban,
Ã-gy nÃ©gyszÃ¶gesek lettek a lyukak. HÃ¡t nem mindenhol tÃ¶kÃ©letes, de elsÅ‘
munka, ez van. :)

Â
ÂA
tat padlÃ³jÃ¡hoz is hozzÃ¡kezdtem, miutÃ¡n a jobb oldali pÃºpot is sikerÃ¼lt
vÃ©gÃ¼l lepalÃ¡nkozni. A padlÃ³ felrakÃ¡sa elÅ‘tt szÃ©pen szintbecsiszoltam a
bordÃ¡k tetejÃ©t (a padlÃ³ sÃ-k, de kissÃ© emelkedik hÃ¡trafelÃ©, ezÃ©rt, bÃ¡r
nem lejt kifelÃ©, a vÃ-z le tud folyni rÃ³la.)

Felraktam annyi padlÃ³deszkÃ¡t, amennyit a bordatÃºllÃ³gÃ¡sok levÃ¡gÃ¡sa nÃ©lkÃ¼l lehet. A tÃ¶bbit mÃ¡r csak az oldalfalak
felrakÃ¡sa utÃ¡n.

Â

Hipphopp, itt a cikk 6. rÃ©sze. MÃ¡r az archÃ-vumbÃ³l bÃ¡nyÃ¡sztam elÅ‘ a "mÅ±vemet", de szerencsÃ©re mÃ©g megvan :). Te
akkor nÃ©hÃ¡ny kÃ©p a jelenlegi Ã¡llapotrÃ³l:

Â

Â ElkÃ©szÃ¼lt Ã©s helyÃ©re kerÃ¼lt az egyetlen rÃ¡cs. A tat oldalfalai 3 x 0.5 mm furnÃ©r szendvicsben kÃ©szÃ¼ltek, mindke
pontosan ugyanolyan, ez a felrakÃ¡snÃ¡l fontos. A felrakÃ¡shoz a kÃ©t oldalon a mÃ©g meglÃ©vÅ‘ bordahosszabbÃ-tÃ¡sokat
hasznÃ¡ltam viszonyÃ-tÃ¡si pontkÃ©nt, felrakÃ¡s utÃ¡nezeket eltÃ¡volÃ-tottam. Ã•gy szimmetrikus lett a hajÃ³ hÃ¡tulja.

Â
Â Az ajtÃ³ ilyesmi lesz, de a vaspÃ¡nt Ã©s a nagy szegecsek helyett inkÃ¡bb fapÃ¡ntot fog kapni Ã©s egy keretet, Ã©s befelÃ©
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nyÃ-lik.

Â
Â A tatrÃ©sz messzebbrÅ‘. A tatfelÃ©pÃ-tmÃ©ny hÃ¡tranyÃºlÃ³ jellegÃ©bÅ‘l adÃ³dik, hogy a tatfalakat nagyon pontosan kellett
felrakni, hogy a kÃ¶zÃ©psÅ‘ padlÃ³szint Ã©s a felsÅ‘ rÃ¡cs is a hajÃ³tengelyre szimmetrikusan Ã©s megfelelÅ‘ magassÃ¡gban Ã
mindenfÃ©le dÃ¼lÃ¶ngÃ©lÃ©s nÃ©lkÃ¼l.

Â
Â Az Ã¡gyÃºfedÃ©lzet nÃ©gyzetes lyuggatÃ¡sa mÃ©g nincs teljesen kÃ©sz, kÃ¶zben az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok Ã©s evezÅ‘nyÃ-lÃ¡s
kÃ©szÃ¼lnek.

Â
Â MÃ©g egyszer a tat, most felÃ¼lrÅ‘l. A lyuk a kormÃ¡nylapÃ¡tnak van, ehhez a padlÃ³hoz megint nem kell tÃ¶mÃ-teni, hiszen
alatta mÃ¡r nincs ott a hajÃ³test.

Â
Â Az elsÅ‘ emelvÃ©nyek.

Â
Â Ã•gy fest a hÃ¡tulja a felrakott fÅ‘dÃ¶rzsfÃ¡kkal. A pÃºp festÃ©s elÅ‘tt mÃ©g tÃ¶mÃ-tÃ©sre vÃ¡r.

Â
Â Itt lÃ¡thatÃ³ a tat hÃ¡tranyÃºlÃ³ szerkezete alulrÃ³l. A rÃ¡cs rendes mÃ³don kÃ©szÃ¼lt, tehÃ¡t nem kÃ©t "fÃ©sÅ±" egymÃ¡sba
ilyenkor ilyen az alja. Ezeket az egysÃ©geket egyÃ©bkÃ©nt papÃ-rra nyomtatott sablonon raktam Ã¶ssze, Ã©s miutÃ¡n
elkÃ©szÃ¼ltek, akkor kerÃ¼ltek a helyÃ¼kre.

Â

LegkÃ¶zelebb (remÃ©lem hamarosan) mÃ¡r szÃ-neket is fogok tudni mutatni, kÃ©szÃ¼l a tattÃ¼kÃ¶r, illetve a fedÃ©lzet
alapjÃ¡nak (padlÃ³k, oldal Ã©s keresztfalak) befejezÃ©se.

Â
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