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There are no translations availableEbben a cikkben a San Felipe 1690 Ã©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l olvashattok.Â Ez a makett
igazÃ¡bÃ³l az elsÅ‘ sajÃ¡t kÃ©szÃ-tÃ©sÅ± hajÃ³m fÃ¡bÃ³l, bÃ¡r korÃ¡bban mÃ¡r voltak
kezdeti prÃ³bÃ¡lkozÃ¡sok, de azok mind kudarcba fulladtak.Â MostanÃ¡ra
sikerÃ¼lt olyan szintre fejleszteni a kÃ©pessÃ©geimet Ã©s a mÅ±helyemet is
ahhoz, hogy akÃ¡r egy komoly munkÃ¡t is sikeresen vÃ©gig tudjak csinÃ¡lni.

TehÃ¡t hosszas tÃ¶prengÃ©s utÃ¡n, Ã©s persze nem egy nap a szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©p elÅ‘tt eltÃ¶ltÃ¶tt idÅ‘ utÃ¡n esett a vÃ¡lasztÃ¡s
a hajÃ³ra. Annyi dokumentumot Ã©s rajzot szedtem Ã¶ssze, amennyit csak tudtam. EztÃ¡n elÅ‘vettem az AutoCad
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes szoftvert Ã©s kezdÅ‘dÃ¶tt az elkezdÃ©shez szÃ¼ksÃ©ges alkatrÃ©szek megrajzolÃ¡sa. A makettet a Mant
rajzai alapjÃ¡n kÃ-vÃ¡ntam megÃ©pÃ-teni. Az alkatrÃ©szek Ã¡trajzolÃ¡sÃ¡ra azÃ©rt volt szÃ¼ksÃ©g, mert a bordÃ¡k
szimmetrikussÃ¡ga nem volt megfelelÅ‘, legalÃ¡bbis volt egy jÃ³ pÃ¡r borda aminek a gerinchez kÃ©pest a jobb Ã©s a bal oldal
kÃ¶zÃ¶tt jÃ³ sok eltÃ©rÃ©s volt. EzÃ©rt dÃ¶ntÃ¶ttem Ãºgy, hogy Ã¡trajzolom az egyik oldalt Ã©s a gerinc kÃ¶zÃ©pvonalÃ¡hoz
tÃ¼krÃ¶zÃ¶m, majd csak eztÃ¡n nyomtatom ki a rajzokat Ã©s Ãºgy rajzolom Ã¡t a rÃ©tegelt lemezre.

A kÃ¶zÃ©psÅ‘ rÃ©szeken lÃ¡tni lehet, hogy az Ã¡gyÃºfedÃ©lzetek helyei, csak az elsÅ‘ bordÃ¡n vannak berajzolva, ez azÃ©rt v
hogy majd a kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©sben 3D- ben Ã¶sszeÃ¡llÃ-tom a gerincet Ã©s a bordÃ¡kat Ã©s egy speciÃ¡lis megoldÃ¡ssal a
bordÃ¡bÃ³l is â€žkivÃ¡gomâ€• ugyanazokat a rÃ©szeket Ã©s Ã-gy minden bordÃ¡n tÃ¶kÃ©letesen egyformÃ¡n lesznek a kivÃ¡g
alapbÃ³l ezekkel is sok gond volt.

Itt mÃ¡r kÃ©szen lÃ¡thatÃ³ az Ã¶sszes borda, lehet nyomtatni, aztÃ¡n irÃ¡ny a mÅ±hely.
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Addig, mÃ-g volt kedvem, elkÃ©szÃ-tettem a tÃ¶bbi alkatrÃ©sz rajzÃ¡t, mondjuk itt nem mind lÃ¡thatÃ³. EzutÃ¡n kÃ¶ltÃ¶ztem le
mÅ±helybe Ã©s kezdÅ‘dhetett a fÅ±rÃ©szelÃ©s, reszelÃ©s.

Sajnos az Ã©pÃ-tÃ©s elsÅ‘ fÃ¡zisairÃ³l elfelejtettem kÃ©peket kÃ©szÃ-teni, de ezt majd a kÃ©sÅ‘bbiekben Ã-gÃ©rem, bepÃ³tol

A gerinc, a bordÃ¡k Ã¶sszeragasztÃ¡s utÃ¡n Ã-gy nÃ©znek ki. Ã•gy mÃ¡r kezd tetszeni.
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Egy kÃ©p szembÅ‘l-oldalrÃ³l.

Egy kÃ©p a tatrÃ³l, azt hiszem ezzel mÃ©g lesz egy kevÃ©s munka a kÃ©sÅ‘bbiekben.
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Egy kÃ©p hÃ¡tulrÃ³l.

SikerÃ¼lt elÃ©rkezni a palÃ¡nkozÃ¡shoz. KifÅ±rÃ©szeltem a 2x7mm-es diÃ³fa lÃ©ceket, ebbÅ‘l kÃ©szÃ¼l az elsÅ‘ palÃ¡nksor.
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Ã•gy nÃ©z ki a hajÃ³fenÃ©k felÅ‘l, mÃ¡r nem sok van hÃ¡tra, de pont itt a legnehezebb felrakni a palÃ¡nkokat, fÅ‘leg a hajÃ³ hÃ¡
felÃ©n elÃ©g sokat kell hajlÃ-tani Ã©s tekerni is a palÃ¡nkokat, de azÃ©rt sikerÃ¼lt.

Itt mÃ¡r csak a fedÃ©lzetek fÃ¶lÃ¶tti rÃ©sz van hÃ¡tra Ã©s kÃ©sz az elsÅ‘ sor. EztÃ¡n kezdÅ‘dÃ¶tt a csiszolÃ¡s gittelÃ©s, ami e
egy vÃ©get nem Ã©rÅ‘ dolognak tÅ±nt de aztÃ¡n belelendÃ¼ltem a dologba. Az egyik oldal mÃ¡r majdnem kÃ©sz, de elfogyott
folyÃ©kony fÃ¡m Ã©s ezÃ©rt kÃ©nyszerpihenÅ‘ kÃ¶vetkezik. Ezt az idÅ‘t kihasznÃ¡lva dÃ¶ntÃ¶ttem Ãºgy, hogy megÃ-rom- e ci
fÃ©nykÃ©peket csak mobiltelefonnal tudom kÃ©szÃ-teni, ezÃ©rt elnÃ©zÃ©st kÃ©rek a minÅ‘sÃ©g miatt.

{mospagebreak title=2. rÃ©sz}Â

Az elÅ‘zÅ‘ rÃ©szt az elsÅ‘ palÃ¡nksor felrakÃ¡sÃ¡val fejeztem be. HÃ¡t ezutÃ¡n a kittelÃ©s Ã©s rengeteg csiszolÃ¡s kÃ¶vetkeze
Mikor ezzel is vÃ©geztem, Ãºgy dÃ¶ntÃ¶ttem felrajzolom az Ã¡gyÃºablakok helyeit Ã©s kivÃ¡gom azokat, Ã-gy amikor a mÃ¡sod
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palÃ¡nksort is felrakom sÃ¼llyesztett Ã¡gyÃºablakokat fogok kapni. UgyebÃ¡r itt is kicsit Ã¡t kellett szabni a rajzot, mert volt
olyan ablak ami beleÃ©rt volna a bordÃ¡ba. A kÃ©pen jÃ³l lÃ¡tszik hogy az elÅ‘szÃ¶r felrajzolt ablakok mennyire rossz helyen
vannak.Â Ragasztottam a hajÃ³testre ragasztÃ³szalagot, majd ÃºjbÃ³l rajzoltam az egÃ©szet. Ez lesz a jÃ³ vÃ¡ltozat.
KÃ©szÃ-tettem egy kÃ©szÃ¼lÃ©ket, amiben elkÃ©szÃ-tettem az Ã¡gyÃºablakok tokjait 0.6-os diÃ³ furnÃ©rbÃ³l. HÃ¡t ezekbÅ‘l i
egy jÃ³ pÃ¡r darabot kÃ©szÃ-teni. Ã‰s ez mÃ©g csak a kezdet.

MikÃ¶zben ezeket a kereteket ragasztottam a helyÃ©re elkezdtem kifÅ±rÃ©szelni a fedÃ©lzetek padlÃ³zÃ¡sÃ¡hoz a leceket.
TalÃ¡ltam itthon mÃ©g valamelyik tÃ©lrÅ‘l maradt gyertyÃ¡nfÃ¡t. Nagyon jÃ³ szÃ¡raz anyag , Ã©s nagyon megtetszett a szÃ©p fe
szÃ-ne, tehÃ¡t ezt ide kell felhasznÃ¡lni.
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Szerettem volna Ãºgy elkÃ©szÃ-teni a feldÃ©lzetek palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡t, hogy a palÃ¡nkok kÃ¶zti kÃ¡trÃ¡nytÃ¶mÃ-tÃ©st valahogy
imitÃ¡lni kÃ©ne. A neten valÃ³ bÃ¶ngÃ©szÃ©s kÃ¶zben akadtam erre a mÃ³dszerre Ã©s nekem nagyon megtetszett. A kifÃºrÃ©
palÃ¡nkokat mÃ©retre szabtam, majd kb. 10 darabot Ã¶sszefogtam a lapjuknÃ¡l fogva,Â fekete alkoholos filcel besatÃ-roztam
egy jÃ³ nagy darab papÃ-rt mindkÃ©t oldalrÃ³l, majd ezt rÃ¡ragasztottam technokol ragasztÃ³val az Ã¶sszefogott darabokra
Ãºgy, hogy az egyik rÃ¶vid oldalon is legyen. Majd ezutÃ¡n nagyon Ã©les pengÃ©vel - amit mÃ©g a rÃ©gi cserÃ©lhetÅ‘ pengÃ©
borotvÃ¡khoz hasznÃ¡ltak â€“ Ã³vatosan elvÃ¡gtam a papÃ-rt. Ã•gy a palÃ¡nk Ã©lÃ©n maradt a fekete papÃ-r. Nekem nagyon te
ez a mÃ³dszer. KÃ¶nnyÅ± is megcsinÃ¡lni Ã©s a vastagsÃ¡g is elÃ©g vÃ©kony kb 0,1 mm. MÃ©gis lÃ¡tvÃ¡nyos amikor mÃ¡r tÃ
egymÃ¡s mellÃ© ragasztunk.

HÃ¡t ilyen a vÃ©geredmÃ©ny. Amikor ezzel is vÃ©geztem belevÃ¡gtam a mÃ¡sodik sor palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡ba. Ezt 0,6 mm-es
mahagÃ³ni furnÃ©rbÃ³l kÃ©szÃ-tettem, Ãºgy hogy a palÃ¡kokat mÃ©retre vÃ¡gva egyenkÃ©nt raktam fel. ErrÅ‘l megmondom
Å‘szintÃ©n elfelejtettem kÃ©peket kÃ©szÃ-teni, mÃ¡r csak a vÃ©ge felÃ© jutott eszembe, hogy kÃ©szÃ-tsek kÃ©pet.

A kÃ©pen mÃ¡r az utolsÃ³ palÃ¡nkok beszabÃ¡sa van mÃ¡r csak hÃ¡tra. Ha ezzel
vÃ©gzek Ãºgy gondolom egy nagyon vÃ©kony mahagÃ³ni szÃ-nÅ± fakittel Ã¡tkenem az
egÃ©sz hajÃ³testet, majd egyre finomabb csiszolÃ³papÃ-rokkal Ã¡tcsiszolom az
egÃ©szet. Ezt azÃ©rt gondoltam, mert a mahagÃ³ni â€žporÃ³zussÃ¡gÃ¡tâ€• szeretnÃ©m
megszÃ¼ntetni, a szerkezete nagyon Ã©rdekes, mintha lukacsos lenne. A
ragasztÃ³t is Ã¡tengedte elÃ©g sok helyen.

Â
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HÃ¡t nagyjÃ¡bÃ³l kÃ©sz a hajÃ³test. TÃ¶mÃ-tÃ©s, csiszolÃ¡s utÃ¡n most ilyen Ã¡llapotban van. Szerintem elÃ©g jÃ³ lett, legalÃ¡
nekem tetszik. Hiba van benne, de hÃ¡t mÃ©g van mit tanulni. Ã‰s akkor itt most megkÃ¶szÃ¶nnÃ©m a tÅ‘letek kapott sok
segÃ-tsÃ©get, ami nÃ©lkÃ¼l nem tudtam volna idÃ¡ig eljutni. Ã‰s mÃ©g valÃ³szÃ-nÅ± fogok is mÃ©g kÃ©rni segÃ-tsÃ©get. T
pillanatnyi Ã¡llapot:

Most majd mÃ¡r rÃ¡fÃ©r egy jÃ³ nagy takarÃ-tÃ¡s, mert mÃ¡r vastagon Ã¡ll benne a por.

A palÃ¡nkozÃ¡s kÃ¶zben kÃ©szÃ-tettem egy- kÃ©t segÃ©deszkÃ¶zt, amivel a fÃºrÃ³gÃ©pet multifunkcionÃ¡lis eszkÃ¶zzÃ©
alakÃ-thatjuk. Nekem bevÃ¡ltak ezek az eszkÃ¶zÃ¶k, a nagy rÃ©szÃ©t mÃ¡r hasznÃ¡ltam. Ã•me pÃ¡r kÃ©p rÃ³luk.
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MarÃ³gÃ©pet is kÃ©szÃ-tettem egy egyszerÅ± felsÅ‘marÃ³bÃ³l. Egy darab bÃºtorlapba besÃ¼llyesztettem egy kicsit a gÃ©pet.
Majd Ã¡tfÃºrtam a marÃ³ helyÃ©nek a bÃºtorlapot. PrÃ³bakÃ©pp mindjÃ¡rt nekiestem az Ã¡gyÃºk oldallapjainak elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ
ugyanis ez jÃ³ fÅ‘prÃ³ba a masinÃ¡nak. HÃ¡t mit mondjak : jÃ³ Ã©rzÃ©k kell a finom Ã¡llÃ-tÃ¡sokhoz, de ettÅ‘l fÃ¼ggetlenÃ¼l nÃ
jelesre vizsgÃ¡zott. Ã•me:

{mospagebreak title=3. rÃ©sz}

A cikk mÃ¡sodik rÃ©szÃ©t a mÃ¡sodik sor palÃ¡nk felrakÃ¡sÃ¡val fejeztem be. A kÃ¶vetkezÅ‘ mÅ±velet a dÃ¶rzsfÃ¡k felrajzolÃ¡s
majd felrakÃ¡sa volt. HÃ¡t nem egyszerÅ± feladat. Rengeteget kellett prÃ³bÃ¡lkozni, hogy szÃ©p futÃ¡sa legyen a
dÃ¶rzsfÃ¡knak, de a hajÃ³testen maradtak hullÃ¡mok itt ott Ã©s az meglÃ¡tszik a felrakott dÃ¶rzsfÃ¡n. Annyira nem vÃ©szes a
dolog. RemÃ©lem a tÃ¶bbi rÃ©szlet majd kicsit eltakarja ezeket a hibÃ¡kat. A kÃ¶vetkezÅ‘ majd jobban sikerÃ¼l. EztÃ¡n jÃ¶hete
a festÃ©s. A vÃ-zvonal alatti rÃ©sz fehÃ©r szÃ-nt kapott, mÃ-g a vÃ-zvonal Ã©s a legalsÃ³ dÃ¶rzsfa kÃ¶zÃ¶tti rÃ©sz pedig feke
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A festÃ©s is elÃ©g jÃ³l sikerÃ¼lt szerintem, de azÃ©rt kisebb felÃ¼leti hibÃ¡kat itt is hozott ki a festÃ©s, de nem lÃ¡thatÃ³ egyik
sem igazÃ¡n, csak nagyon kÃ¶zelrÅ‘l. ElkÃ©szÃ-tettem a vÃ©gleges Ã¡llvÃ¡nyt a hajÃ³hoz, Ã-gy talÃ¡n a festÃ©s talÃ¡n mÃ¡r ne
sÃ©rÃ¼lni a kÃ©sÅ‘bbiekben.

Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©sben elkezdtem elkÃ©szÃ-teni a korlÃ¡tokat a mellvÃ©dekre. Egy fÃºrÃ³sablont kÃ©szÃ-tettem, hogy a k
pÃ¡lcÃ¡k egyforma osztÃ¡sra kerÃ¼ljenek egymÃ¡stÃ³l. AztÃ¡n az alsÃ³ rÃ©szt ragasztottam fel, majd a felsÅ‘t. EztÃ¡n kerÃ¼lte
be a kis fÃ¼ggÅ‘leges pÃ¡lcÃ¡k. Majd mÃ©g lÃ¡thatÃ³ felesleges rÃ©szek szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n lettek visszavÃ¡gva Ã©s lecsiszolva
sÃ-kra.

Â

Ã•me egy mÃ¡sik kÃ©p a korlÃ¡t elkÃ©szÃ¼lte utÃ¡n, mÃ¡r csak az orrnÃ¡l lÃ©vÅ‘ van hÃ¡tra, ami nem lesz olyan egyszerÅ±. Ã
egyre mutatÃ³sabb a hajÃ³. Teljesen felturbÃ³z energiÃ¡val, amikor jÃ³l sikerÃ¼l valami. Alig vÃ¡rom olyankor a folytatÃ¡st.
De ez csak az Ã©n vÃ©lemÃ©nyem, majd a cikk olvasÃ³i eldÃ¶ntik, mi a vÃ©lemÃ©nyÃ¼k.

Â

MÃ©g hÃ¡travan egy szÃ-n festÃ©se, mÃ©gpedig a felsÅ‘ rÃ©szeken Ã©s a tat egy jÃ³ rÃ©sze, melyet kÃ©kre kell festeni, ja Ã
orrnÃ¡l is egy kis rÃ©sz. A korlÃ¡t elkÃ©szÃ¼lte utÃ¡n lemaszkoltam a nem festendÅ‘ rÃ©szeket, majd nekilÃ¡ttam a festÃ©snek
a rÃ©szt mÃ¡r ecsettel festettem. Ã‰s a megfelelÅ‘ minÅ‘sÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©hez hÃ¡rom sorra volt szÃ¼ksÃ©g. Az eredmÃ©ny
nagyon tetszik. Ã‰s a festÃ©sek kÃ¶zÃ¶tti idÅ‘ben sikerÃ¼lt elkÃ©szÃ-teni egy pÃ¡r kÃ¶tÃ©lbakot is a fedÃ©lzetre. Ã•me ez p
festÃ©s utÃ¡ni Ã¡llapotrÃ³l Ã©s az elkÃ©szÃ¼lt kÃ¶tÃ©lbakokrÃ³l.

Â

Nagy elhatÃ¡rozÃ¡somban nekilÃ¡ttam a fedÃ©lzetekre valÃ³ korlÃ¡tokhoz a bÃ¡bok â€•leesztergÃ¡lÃ¡sÃ¡nakâ€•. Rengeteg â€“k
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 19 July, 2019, 21:12

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

ot- kell legyÃ¡rtani, mondjuk a tatra kell a legtÃ¶bb, de ha mÃ¡r nekiÃ¡llok az egÃ©szet legyÃ¡rtom. Hogy ennyi darabot
egyformÃ¡ra tudjak csinÃ¡lni alakkÃ©st kellett kÃ¶szÃ¶rÃ¼lni. Itt kell kÃ¶szÃ¶netet mondanom Johninak Ã©s Tyrman-nak.
Rengeteg hasznos informÃ¡ciÃ³val kÃ©pekkel lÃ¡ttak el, Ã©s segÃ-tettek. EgÃ©sz kÃ¶nnyen ment Ã-gy mÃ¡r az esztergÃ¡lÃ¡s,
azÃ©rt ne gondoljunk arra, hogy a befogott anyagnak csak Ãºgy nekitoljuk a kÃ©st Ã©s 1 mÃ¡sodperc alatt kÃ©sz is a darab. Ha
bonyolult az alkatrÃ©sz Ã©rdemes kÃ©zzel elÅ‘nagyolni Ã©s csak a vÃ©gÃ©n az alakkÃ©ssel befejezni, aztÃ¡n felcsiszolni. 20
megcsinÃ¡lni kicsit zsibbasztÃ³, egy pÃ¡r dÃ©lutÃ¡n rÃ¡ment.

Â

Az elÅ‘zÅ‘ rÃ©szben emlÃ-tettem, hogy kÃ©szÃ-tettem egy marÃ³gÃ©pet felsÅ‘marÃ³bÃ³l Ã©s mindjÃ¡rt fÅ‘prÃ³bakÃ©nt legyÃ¡
Ã¡gyÃºkhoz a lafettÃ¡kat. Most Ãºjra elÅ‘vettem Å‘ket lesorjÃ¡ztam lepÃ¡coltam Ã©s egy sablonban kifÃºrtam rÃ¡ a megfelelÅ‘
lyukakat. Majd az Ã¡gyÃºk tengelyeit Ã©s a kerekeket is legyÃ¡rtottam Ã©s Ã¶sszeÃ¡llÃ-tottam. Az Ã¶sszereagasztÃ¡st sablonba
kÃ©szÃ-tettem.Â Egy pÃ¡r vasalat is elkÃ©szÃ¼lt az Ã¡gyÃºkhoz. SzÃ©pen lassan kÃ©szÃ¼l minden alkatrÃ©sz az Ã¡gyÃºkho

Â ElkÃ©szÃ¼lt egy pÃ¡r dÃ-szÃ-tÅ‘ elem is. A kÃ¶r alakÃº Ã¡gyÃºablakokhoz a rÃ©z szÃ-nÅ± gyÅ±rÅ±. Ã‰n fÃ¡bÃ³l rÃ©zgyÅ±
A â€ždÃ-szleceketâ€• Ãºgy kÃ©szÃ-tettem, hogyÂ megfelelÅ‘ vastagsÃ¡gÃºra gyalultam egy lecet. A megfelelÅ‘ profilt bekÃ¶sz
egy elhasznÃ¡lt trapÃ©z pengÃ©be Ã©s a lÃ©c oldalÃ¡t lekapartam ezzel a pengÃ©vel. Nekem nagyon tetszik az eredmÃ©ny. F
a tÃ¶bb sor festÃ©s itt is csodÃ¡t tett. KÃ-vÃ¡ncsi leszek milyen lesz felragasztva. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ak az esztergÃ¡lt oszlopok
is, melyeket festeni kellett. Ã‰s a kis harang is itt van elbÃºjva a tÃ¶bbi cucc kÃ¶zÃ¶tt. AmÃ-g a dÃ-szlecek Ã©s a gyÅ±rÅ±k
szÃ¡radtak az Ã¡gyÃºablakokon is megcsinÃ¡ltam a festÃ©s javÃ-tÃ¡sÃ¡t, mert a mÃ¡sodik palÃ¡nksor felrakÃ¡sakor a leszorÃ-tÃ
gumik ide voltak beakasztva Ã©s egy pÃ¡r helyen sÃ©rÃ¼lt a festÃ©s.

Â

Â

FelkerÃ¼ltek a gyÅ±rÅ±k Ã©s a legalsÃ³ dÃ-szlÃ©c is mindkÃ©t oldalra. A teljes szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n majd folytatom a dovÃ¡bbi
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dÃ-szlecek felragasztÃ¡sÃ¡t.

Â IdÅ‘kÃ¶zben sikerÃ¼lt a tÃ¶bb dÃ-szlecet is felragasztani. Egyre jobban tetszik a lÃ¡tvÃ¡ny.
Â

A kÃ¶vetkezÅ‘ idÅ‘szakban elkÃ©szÃ-tettem a galionrÃ¡csot, hÃ¡t mÃ©g itt is lesz feladat, de mÃ¡r majdnem elkÃ©szÃ¼lt a hajÃ
eleje. A gallionfigurÃ¡val azt hiszem meg fogok majd szenvedni. De hÃ¡t csak szÃ©pen sorjÃ¡ban. Ã•me pÃ¡r kÃ©p a gallion
kÃ¶rnyÃ©kÃ©rÅ‘l.

Â

Â

Â A kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©szben a hÃ¡zi fotÃ³maratÃ¡srÃ³l szeretnÃ©k majd egy komolyabb leÃ-rÃ¡st kÃ¶zzÃ©tenni. Az elsÅ‘
prÃ³bÃ¡lkozÃ¡sokon mÃ¡r tÃºl vagyok, van mÃ©g mit finomÃ-tani, de mÅ±kÃ¶dÅ‘kÃ©pes a dolog. Valamint az aprÃ³ dÃ-szek,
faragÃ¡sok lesznek lÃ¡thatÃ³ak a tervek szerint.

Folyt kÃ¶v.

Â
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