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Â Â Â Â Â Sziasztok!

Â Â Â Â Â Mivel mÃ¡r tÃºl voltam Ã©letem elsÅ‘ hajÃ³makettjÃ©nek Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡n, nagyon megtetszett ez a fajta hobbi, Ã
elhatÃ¡roztam, hogy folytatom. De mivel folytassam? A kitek szÃ³ba sem jÃ¶hettek (anyagilag) ,sajÃ¡t Ã©pÃ-tÃ©sbe kell hogy
fogjak. Mivel mÃ©g sokat kell tanulnom a hajÃ³makettezÃ©srÅ‘l, ezÃ©rt nagy hajÃ³ szÃ³ba sem jÃ¶het. Mivel nagyon tetszenek
a galleonok, ezÃ©rt a San Franciscora esett a vÃ¡lasztÃ¡som amit az Artesania Latina kÃ©t fÃ©le vÃ¡ltozatban is piacra dobott.Â

Â

SikerÃ¼lt letÃ¶ltenem az Artesania latina rajzait Ã©s kinyomtattam a gerinc Ã©s bordarajzokat A4-es papÃ-rlapra. Nem
akartam nagymÃ©retÅ± hajÃ³t Ã©pÃ-teni, tudtam ,hogy a mÃ©retkicsinyitÃ©s sajnos kompromisszummal is jÃ¡r, Ã©s a rÃ©szle
nem tudom majd aprÃ³lÃ©kosan megjelenÃ-teni. Sajnos a kÃ©szÃ¼lÅ‘ hajÃ³m mÃ©retarÃ¡nyÃ¡t nem tudom megmondani mert
tÃ¶bb ellentmondÃ³ adatot is talÃ¡ltam az Artesania 2 fÃ©le Szent Ference kÃ¶zÃ¶tt. Az Ã©n hajÃ³m testhossza pontosan 23.5
centimÃ©ter

Â

Â A rajz amin a lÃ©zervÃ¡gott elemek kÃ¶rvonalai lÃ¡thatÃ³k sajnos elmÃ©retezettek egymÃ¡shoz viszonyÃ-tva ezÃ©rt az egÃ©
Ã¡t kellett szerkeszteni a megadott mÃ©retekkel. VÃ©gÃ¼l sikerÃ¼lt, Ã©s a papÃ-rra nyomtatott fÅ‘bb alkatrÃ©szeket kivÃ¡gva
Ã¶sszerakva ellenÅ‘riztem a helyes illeszkedÃ©st. EgÃ©szen jÃ³l passzoltak egymÃ¡shoz.
Â

Â Vettem egy nagy levegÅ‘t Ã©s Ã¡tmÃ¡soltam a rajzokat az egyik barkÃ¡csÃ¡ruhÃ¡zban kaphatÃ³ prÃ©selt lapra ( 3mm.-es,
bÃ¼kk szÃ-nÅ± az egyik oldala) Ha lenne itthon megmaradt laminÃ¡lt padlÃ³ akkor az is megfelelt volna. A kÃ©sÅ‘bbiekben
elÃ©g sok gondot okozott az alapanyag beszerzÃ©se, de mindig talÃ¡ltamÂ vagy segÃ-tÅ‘t, vagy Ã¶tletet.
Â

Â
Â

Â

Â Ã–sszeÃ¡llÃ-tottam a gerincet Ã©s a bordÃ¡kat, a fedÃ©lzet palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡t el is kezdtem festett kartonpapÃ-rbÃ³l. Eredetileg
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egÃ©sz hajÃ³testet papÃ-rbÃ³l kÃ©pzeltem el, kartoncsÃ-kÂ palÃ¡nkokkal amit majd simÃ¡ra gittelek Ã©s matt festÃ©kkel lefes

Â
Â

Â Nem akartam tÃºlsÃ¡gosan belemÃ©lyedni a rÃ©szletekbe, egyrÃ©szt mivel a munkahelyemen mÅ±szak alatt Ã©pÃ-tem a ha
mÃ¡srÃ©szt a picike mÃ©rete miatt.Â Itt kell megemlÃ-tenemÂ Bechler JÃ³zsef makettezÅ‘ szaktÃ¡rs segÃ-tÅ‘kÃ©szsÃ©gÃ©t
kÃ¼ldÃ¶tt szÃ¡momra nagyon nagyon vÃ©kony furnÃ©r lapokat bÃ¼kk, cseresznye, mahagÃ³ni Ã©s fenyÅ‘ fÃ¡kbÃ³l. Egy kÃ©r
volt , hogy a kÃ¼ldÃ¶tt furnÃ©rral prÃ³bÃ¡ljam meg lepalÃ¡nkozni kÃ-vÃ¼lrÅ‘l a hajÃ³testet. SzerencsÃ©re megfogadtam a
tanÃ¡csÃ¡t. A kartonpapÃ-rcsÃ-k palÃ¡nkok felhelyezÃ©se utÃ¡n "folyÃ©kony fÃ¡val" Ã¡tkentem vastagon a hajÃ³testet.
CsontkemÃ©nyre szÃ¡radt a folyÃ©kony fa, majd csiszolÃ¡s utÃ¡n az egÃ©sz hajÃ³testet Neoflex autÃ³javÃ-tÃ³ tapasszal
gitteltem.
Â

Â
Â

Â
Â

Â

Â Mikor Ãºgy lÃ¡ttam hogy az alap mÃ¡r megfelelÅ‘, jÃ¶hetett a bÃ¼kk furnÃ©r csÃ-kok egymÃ¡s mellÃ© tÃ¶rtÃ©nÅ‘ ragasztÃ¡s
2.5mm. szÃ©les csÃ-kokat vÃ¡gtam Ã©s Palmatex ragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-tettem.

Â
Â

Â
Â

Â Ez lenne a "mÅ±helyem". Nagyon nagy szerencsÃ©mre Ã¡ldott jÃ³ emberek a fÅ‘nÃ¶keim.
Â

Â
Â
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Â ElÃ©g gyorsan kÃ©sz lettem a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡ssal, kÃ¶vetkezett egy alapos csiszolÃ¡s, de sikerÃ¼lt annyira alaposnak
lennem, hogy majdnem Ã¡tlyukadt a hajÃ³test az egyik Ã-vnÃ©l annyit csiszoltam.Â Sebaj hiszen Ãºgyis festeni akartam.
KÃ©szÃ-tettem egy nagyon hÃ-g "pÃ¡clÃ©t" matt barna festÃ©kbÅ‘l Ã©s jÃ³ sok hÃ-gitÃ³bÃ³l. Befestettem vele a testet, de csak
annyira, hogy a fa erezete lÃ¡tszÃ³djon. A festÃ©s tÃ¶kÃ©letesre sikerÃ¼lt, viszont ekkor lÃ¡thatÃ³vÃ¡ vÃ¡lt a legnagyobb hiba:Â
a bordÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt huplis maradt a hajÃ³test, mÃ©g tÃ¶bb gittet kellett volna rÃ¡kennem. HÃ¡t ez ilyen marad. TalÃ¡n majd a
dÃ¶rzsfÃ¡k felhelyezÃ©sÃ©vel nem lesz ennyire feltÅ±nÅ‘ a hiba.

Â
Â

Â
Â

Â Â Valamennyire talÃ¡n sikerÃ¼lt elvonni a figyelmet a huplis testrÅ‘l, felkerÃ¼ltek a dÃ¶rzsfÃ¡k, pÃ¡rkÃ¡nyok, Ã¡gyÃºablakok Ã

nekilÃ¡ttam az Ã¡gyÃºk legyÃ¡rtÃ¡sÃ¡nak. 2mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± hurkapÃ¡lcÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt a csÅ‘, egyesÃ©vel esztergÃ¡ltam Å‘
is nem lettek egyformÃ¡k. A csÅ‘ hossza 1,5 cm. A talp kartonpapÃ-r, a kerekek pedig villanydrÃ³t szigetelÃ©se szalÃ¡mikÃ©nt
felszeletelve.LegkÃ¶zelebb kÃ©szÃ-tek egy kÃ©st amivel egyforma Ã¡gyÃºkat lehet faragni.
Â

Â
Â

Â

Â SzintÃ©n kartonpapÃ-rbÃ³l elkÃ©szÃ¼lt a kiscsÃ³nak is.
ÂÂÂÂ

Â

Â KÃ¶vetkeztek a korlÃ¡tok, amibÅ‘l kb. 60 darabot kellett legyÃ¡rtani. Itt mÃ¡r kÃ©szÃ-tettem egy "forgÃ¡csolÃ³kÃ©st"
fÃ¼rÃ©szlapbÃ³l, ezÃ¡ltal egyforma korlÃ¡tbabÃ¡k kÃ©szÃ¼lhettek. Igaz hogy arÃ¡nytalanul vastagok lettek de hÃ¡t mÃ©giscsa
fogpiszkÃ¡lÃ³t esztergÃ¡ltam. Ha vÃ©konyabbra esztergÃ¡lok, akkor eltÃ¶rt volna a korlÃ¡t. Ha elkÃ©szÃ-tem sima cirokseprÅ±
szÃ¡lakbÃ³l Ã©s nincs faragott korlÃ¡t, akkor szerintem elveszÃ-tette volna a hajÃ³ az egyÃ©nisÃ©gÃ©t.
Â
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Â Â Â Az orr rÃ©sz rÃ¡csozatÃ¡t tejfÃ¶lÃ¶spohÃ¡r csÃ-kokbÃ³l kÃ©szÃ-tettem, majd lefestettem.
Â

Â

Â
Â

Â
Â

Â Az alsÃ³ Ã¡rbocrÃºd 2mm-es ,a felsÅ‘ 1mm-es hurkapÃ¡lcikÃ¡bÃ³l, a tereb kabÃ¡tgombbÃ³l kÃ©szÃ¼lt.
Â

Â
Â

Â Az egÃ©sz hajÃ³ eltakarhatÃ³ egy A4-es fÃ©nymÃ¡solÃ³ papÃ-rlappal.
Â

Â A duplasoros csigÃ¡kat mÃ©g el tudtam kÃ©szÃ-teni fÃ¡bÃ³l 0,4-es furÃ³val Ã¡tfÃºrva, de a szimplÃ¡k szÃ©tmorzsolÃ³dtak a
kezemben.

Â

Â A horgony 1.5-es villanydrÃ³tbÃ³l kÃ©szÃ¼lt
Â

Â
Â

Â A szimpla csigÃ¡kat telefondrÃ³t szigetelÃ©sÃ©bÅ‘l kÃ©szÃ-tettem.
Â

Â
Â
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Â NemsokÃ¡ra kÃ©sz a hajÃ³, bÃ¡rmilyen picike, a vitorlÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel megprÃ³bÃ¡lkozok. KÃ¶tÃ©lzetrajzot nem talÃ
hajÃ³hoz, csak egy nagyon szegÃ©nyes oldalnÃ©zeti rajzot, amirÅ‘l a kÃ¶tÃ©lzet nem kÃ©szÃ-thetÅ‘ el pontosan.
Â
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