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RÃ¶viden a kezdetekrÅ‘l! MÃ¡r gyermekkoromban rendkÃ-vÃ¼l erÅ‘sen vonzÃ³dtam a hajÃ³khoz. 1965-ben szÃ¼leimtÅ‘l
karÃ¡csonyra kaptam egy kÃ¶nyvet amelynek a cÃ-me a "TÃ¶rtÃ©nelmi hajÃ³k modellezÃ©se" volt. Ezzel eldÃ¶lt, Ã¶rÃ¶k
szerelemmÃ© vÃ¡lt. Igaz, hogy a prÃ³bÃ¡lkozÃ¡saim nem voltak rendkÃ-vÃ¼l sikeresek Ã©s a produktum is messze volt az
igazÃ¡n szÃ©ptÅ‘l, mÃ©gis remek dolog volt alkotni. A Wasa svÃ©d zÃ¡szlÃ³shajÃ³ Ã©s a Balthazar Temze folyami vitorlÃ¡s vol
kÃ©t hajÃ³ amibe "munkaÃ³rÃ¡k" szÃ¡zait belefektettem....

Â
AztÃ¡n jÃ¶ttek a lÃ¡nyok, hÃ¡zassÃ¡g, gyerekek, a pÃ©nz hajtÃ¡sa Ã©s valahogy hÃ¡tÃ©rbe szorult a hobbi. SzÃ©p lassan Ã¡lom
vÃ¡lt, hogy valaha ezt mÃ©g csinÃ¡lni fogom, meg is fogalmaztam, hogy majd nyugdÃ-jas koromban... Ã‰s kÃ©pzeljÃ©tek egyi
nap ahogy interneteztem, felvÃ¡gtam az agyam a hÃ-rek olvasÃ¡sa kÃ¶zben Ã©s azt kÃ©rdeztem magamtÃ³l mi a francnak
tÃ¶ltÃ¶k naponta 3-4 Ã³rÃ¡t ilyen sz...rok olvasÃ¡sÃ¡val mikor ezt az idÅ‘t sokkal kellemesebbenn, napi gondokbÃ³l az
agyamat kikapcsolÃ³ mÃ³don is eltÃ¶lthetem. Mi lenne ha a mÃ¡r elhalvÃ¡nyodott Ã¡lmom valÃ³ra vÃ¡ltanÃ¡m. Igaz, hogy
azÃ³ta a mÅ±helyben levÅ‘ eszkÃ¶zÃ¶k, szerszÃ¡mok, barkÃ¡csgÃ©pek rÃ©g nincsenek meg, de szÃ©p lassan! Ã‰s rÃ¡bukka
erre az oldalra, megnÃ©ztem a tervrajzokat, nagyon sokat olvastam a leÃ-rÃ¡sokat, cikkeket. Mit Ã©pÃ-tsek? Gondolkodtam
kit-ben, megnÃ©ztem a felhozatalt, legyen kezdetben egy olcsÃ³, nÃ©ztem is az egyik gyÅ‘ri modellezÅ‘ boltban (Constructo
kitek voltak az America Ã©s a Carmen), de miÃ©rt adjak ki pÃ©nzt nem tÃºl rÃ©szletgazdag kÃ©szletÃ©rt, inkÃ¡bb abbÃ³l a pÃ
amit arra szÃ¡nnÃ©k, veszek szerszÃ¡mokat, olcsÃ³bb gÃ©peket. Arra gondoltam Ã©pÃ-tek valami egyszerÃ¼bbet... De aztÃ¡n
nÃ©zegettem a terveket (ezen a honlapon) nem, legyen egy igazÃ¡n szÃ©p, mÃ©g ha Ã©vekig is tart. A Mordaunt-ra esett a
vÃ¡lasztÃ¡som, jÃ³ megÃ©pÃ-tÃ©st biztosÃ-tÃ³ rajzok (az osztÃ¡lyzat a megÃ©pÃ-thetÅ‘sÃ©gre 8/10, dÃ¶ntÅ‘ tÃ©nyezÅ‘ volt), g
formÃ¡k, csodÃ¡latos kinÃ©zet, nagyon jÃ³ szÃ³rakozÃ¡s!Â

Ã•gy kezdtem. Ã‰s miÃ©rt Ã-rom le cikkben az Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t? Mert arra gondoltam tanulsÃ¡gul megosztom a majdnem teljes
laikus, kezdÅ‘ modellezÅ‘ gondjait, problÃ©mÃ¡it, az Ã©pÃ-tÃ©s kÃ¶zben elÅ‘fordulÃ³ bizonytalansÃ¡gokat. MÃ¡srÃ©szt ez egy
ahol minden bizonnyal tanulni vÃ¡gyÃ³k Ã©s a profik is jelen vannak. HÃ¡t Ã©n mindenkitÅ‘l vÃ¡rok Ã©pÃ-tÅ‘ hozzÃ¡szÃ³lÃ¡soka
kritikÃ¡t az elkÃ¶vetett hibÃ¡krÃ³l Ã©s a felmerÃ¼lÅ‘ kÃ©rdÃ©seimre vÃ¡laszt. A kÃ©rdÃ©seimet azt hiszem feltehetnÃ©m mag
a gyakorlott tagoknak, de Ã-gy ebbÅ‘l mindeni tanulhat aki figyelemmel kÃ-sÃ©ri. Most 55 Ã©ves vagyok, remÃ©lem nÃ©hÃ¡ny
hajÃ³ mÃ©g belefÃ©r :)

Napokig a tervrajzot lestem, a rajzok az Ã©n rajzolvasÃ¡si gyakorlatomtÃ³l eltÃ©rnek Ã©s Ã©rdekes mÃ³don alkalmazzÃ¡k a
szaggatott vonalat. Majd belejÃ¶vÃ¶k, nem volt minden kristÃ¡lytiszta, de arra gondoltam, ha majd odaÃ©rek megoldom a
problÃ©mat. Az eredeti rajzok 1:60-as lÃ©ptÃ©kben kÃ©szÃ¼ltek. A lakÃ¡skÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeimhez kÃ©pest egy kicsit nagynak
(mindennel egyÃ¼tt 925x745tovÃ¡bbÃ¡ az olvasgatÃ¡saim alapjÃ¡n nem a legszabvÃ¡nyabb lÃ©ptÃ©k. Legyen 1:75, Ã-gy sem
lesz pici a hajÃ³ 750x600x142. ElÅ‘ a Photoshopot Ã©s a felÃ-rt arÃ¡nypÃ¡r alapjÃ¡n (60/75=0,8) az Ã¡tmÃ©retezÃ©st (resize) 0
szorosra Ã¡llÃ-tottam Ã©s a kapott tervrajzÃ³t Ãºj megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetett nÃ©ven elmentettem. Ezt vÃ©gÃ©igcsinÃ¡ltam az Ã¶s
dokumentÃ¡ciÃ³val.

A bordÃ¡kat 1:1-ben kinyomtattam (egy A4-es oldalra 2 db borda fÃ©rt), majd ezeket felragasztottam a rÃ©tegelt lemezre.
(Annyira nem volt szerszÃ¡mom gÃ©pem, hogy karÃ¡csonyi ajÃ¡ndÃ©kkÃ©pp Ã©n egy Einhell asztali dekopÃ-rfÅ±rÃ©szt Ã©s n
aprÃ³sÃ¡got (modellezÅ‘ kÃ©s, minigyalu, rÃ©tegelt lemez olcsÃ³n a szabÃ¡szatbÃ³l, stb) kaptam. A dekopÃ-rfÅ±rÃ©sz 12 e Ft
szÃ¡llÃ-tÃ¡si kÃ¶ltsÃ©g volt Ãºjonnan, de garanciÃ¡t nem kaptam rÃ¡, az utolsÃ³ fillÃ©rig megÃ©rte, tÃ¶kÃ©letesen mÅ±kÃ¶dik
befogÃ³ adapter is jÃ¡rt hozzÃ¡ a hagyomÃ¡nyos lombfÅ±rÃ©sz szÃ¡l befogÃ¡sÃ¡hoz.) 4 mm-es rÃ©tegelt lemezen volt a gerinc
Ã©s az Ã¶sszes borda. A fedÃ©lzethez Ã©s fartÃ¼kÃ¶rhÃ¶z mÃ©regdrÃ¡ga 1,2 mm-es modellezÅ‘ rÃ©tegelt lemezt vettem, er
ugyanazzal az A4-es ragasztÃ¡sos technolÃ³giÃ¡val felkasÃ-roztam a kivÃ¡gandÃ³kat. HozzÃ¡ kell tennem, hogy kÃ©sÅ‘bb
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rengeteg idÅ‘t Ã©s energiÃ¡t fektettem be ugyanezeknek a papÃ-roknak a leszedÃ©sÃ©be is! VÃ©gre nekiÃ¡llhattam "hajÃ³t
Ã©pÃ-teni", kivÃ¡gni az alkatrÃ©szeket. Kezdetben nem volt szÃ©p a vÃ¡gÃ¡s, de a vÃ©gÃ©re egÃ©sz jÃ³l beletanultam. AztÃ¡
csiszolÃ¡s Ã©s csak Ãºgy prÃ³bakÃ©pp az Ã¶sszeillesztÃ©s. FennsÃ©ges Ã©rzÃ©s volt, el is gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶dtem a lÃ¡tottakba
kivÃ¡gtam a bordÃ¡k belsejÃ©t, Ã¶sszeraktam csak Ãºgy, meg fel rÃ¡ a fedÃ©lzetek Ã©s megint gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶dÃ©s. Az alÃ¡bb
kÃ©szÃ¼ltek ekkor...

A sok prÃ³bÃ¡lgatÃ¡snak meg is lett az eredmÃ©nye. A fedÃ©lzetet meghajlÃ-tva be kellett dugnom B-C bordÃ¡kba Ã©s a
kivÃ¡gÃ¡s helyreillesztÃ©se utÃ¡n szÃ©tengedni. Sajnos egy borda bÃ¡nta, eltÃ¶rÃ¶tt, ezt Ãºjra kellett kÃ©szÃ-tenem. ModellezÅ
ragasztÃ³val Ã¶ssze is ragasztottam az eddigieket. Tapasztalat: itt mÃ©g nem szembesÃ¼ltem vele, de a kÃ¶vetkezÅ‘
hajÃ³nÃ¡l mÃ¡r nagyon fontosnak fogom tartani, hogy valamilyen mÃ³don biztosÃ-tsam a bordÃ¡k merÅ‘legessÃ©gÃ©t a gerincre
amÃ-g az egÃ©sz Ã©pÃ-tmÃ©ny merevvÃ© nem vÃ¡lik. Sajnos nem sokkal kÃ©sÅ‘bb a pontatlansÃ¡g, jobban mondva a kÃ¶ve
mÅ±velet (merevÃ-tÅ‘lÃ©cek) elvÃ©gzÃ©se utÃ¡n minimÃ¡lisan kijÃ¶tt a vÃ¡z a szimmetriÃ¡bÃ³l.

A kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©skÃ©nt a hossz merevÃ-tÅ‘ lÃ©ceket szabtam Ã©s prÃ³bÃ¡ltam behajlÃ-tani a bordÃ¡k hornyaiba. FenyÅ
Ã¡lltak rendelkezÃ©semre amiket hosszas kÃ¼zdelem utÃ¡n sikerÃ¼lt beragasztanom. ElÃ©ggÃ© el nem Ã-tÃ©lhetÅ‘ mÃ³don 0
mm-es tekercselÃ©shez hasznÃ¡latos rÃ©zdrÃ³ttal huzattam (kÃ¶tÃ¶ztem) a helyÃ©re szÃ¡radÃ¡sig. EzutÃ¡n jÃ¶tt a hajÃ³ orrÃ¡
a tÃ¶mÃ¶r fÃ¡bÃ³l valÃ³ kialakÃ-tÃ¡sa, jobban mondva a kÃ©t fÃ©l orrÃ©. A kÃ©t vetÃ¼letet felrajzoltam a mÃ©retileg elÅ‘szab
vastagsÃ¡gÃº fenyÅ‘ anyagra Ã©s mindkÃ©t vetÃ¼letbe dekopÃ-r fÅ±rÃ©sszel a kÃ¶rvonalhoz kÃ¶zel kÃ¶rbefÅ±rÃ©szeltem. A
harmadik vetÃ¼letet mÃ¡r reszelÅ‘vel Ã©s csiszolÃ³papÃ-rral, valamint Dremel 300 barkÃ¡csgÃ©pbe befogott hengeres formÃ¡jÃ
csiszolÃ³papÃ-rral (nem tudom mi a neve) alakÃ-tottam ki. Majd a ragasztÃ¡s Ã©s az eredmÃ©ny. Megjegyzem nagyon
zavarÃ³, hogy az anyag befoglalÃ³ mÃ©retÃ©t rajzoltÃ¡k vastag kontÃºrral Ã©s a lekerekÃ-tÃ©st pedig szaggatottal.

A tat elrendezÃ©se nagyon sok fejtÃ¶rÃ©st okozott, ellentmondÃ¡sosnak tartottam a rajzokon lÃ¡tottakat. PrÃ³bÃ¡ltam a neten
minÃ©l tÃ¶bb fotÃ³t Ã¶sszeszedni, de egyÃ©rtelmÅ±en nem tudtam eldÃ¶nteni. Mi is volt a gondom! A rajzon lÃ¡tottak:

Â
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ElsÅ‘kÃ©nt az orr rÃ©szhez hasonlÃ³ mÃ³dszerrel megcsinÃ¡ltam a tat vÃ©gÃ©t, ami a vÃ-zvonal alatt van gyakorlatilag
(Reimpimento) a fedÃ©lzettel pÃ¡rhuzamos Ã-vet termÃ©szetesen belerajzoltam Ã©s Ãºgy is szabtam. FÃºrÃ¡s faragÃ¡s, sok
meditÃ¡lÃ¡s, fÃ©nykÃ©p nÃ©zegetÃ©s. KÃ¶vetkezett a "C" jelzÃ©sÅ± hÃ¡tlap. KivÃ¡gtam a megadott befoglalÃ³ mÃ©retek szer
(persze arÃ¡nyÃ-tva, hiszen ez 1:75), majd dekopÃ-rral a fedÃ©lzet Ã-v, mivel illeszteni kellene "ReimpimentÃ³" felsÅ‘ rÃ©szÃ©r
MÃ¡r lÃ¡ttam is, hogy az Ã-vekkel elvesztettem a magassÃ¡got, a "C" metszeten lÃ¡thatÃ³ magassÃ¡g nem jÃ¶n ki. Vagy a rajz
rossz, vagy nem lehet Ã-ves az alatta levÅ‘. Megint fÃ©nykÃ©pek. Itt az alÃ¡bbi kÃ©t interneten talÃ¡lt fotÃ³n Ã-vesnek lÃ¡tom,
legyen olyan. De ezt mÃ¡r balzÃ¡bÃ³l csinÃ¡lom, mert nem vennÃ©m a szÃ-vemre, ha a kemÃ©nyfÃ¡bÃ³l, jÃ³val tÃ¶bb munkÃ¡v
elkÃ©szÃ-tve, Ãºjra ki kelljen dobnom.

Â

UtÃ¡na kivÃ¡gtam 4-es rÃ©tegelt lemezbÅ‘l a "B" jelzÃ©sÅ± alkatrÃ©szt amire az oldalbÃ³l kiÃ¡llÃ³ dÃ-szes felÃ©pÃ-tmÃ©ny ke
majd.Az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡si rajz szerint erre a lemezre van rÃ¡Ã¼ltetve a tat tÃ¼kÃ¶r az ablakokkal, de a fenti jobb oldali
Ã¡btÃ¡n (kitbÃ³l Ã©pÃ¼lÅ‘ Mourdant) mÅ‘gÃ© van tÃ©ve. Hogy is csinÃ¡ljam? RÃ¡ fogom Ã¼lteni. Milyen legyen a "B" jelÅ±
alkatrÃ©sz? Egyenes vagy Ã-ves? VÃ©gÃ¼l is arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutottam,hogy a tat tÃ¼kÃ¶r (ami 1,2 mm-es rÃ©tegelt
kemetbÅ‘l kÃ©szÃ¼l, Ã©s alÃ¡bb lÃ¡thatÃ³) Ã-ves alsÃ³ rÃ©sze csak egy domborÃº felÃ¼letre illeszkedhet, tehÃ¡t ezt hajlÃ-tani
fogom a fedÃ©lzet Ã-vÃ©vel szinkronban.

Â

Â
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Majd a folytatÃ¡s kÃ¶vetkezik...

KÃ¶szÃ¶nÃ¶m wercome hozzÃ¡szÃ³lÃ¡sÃ¡t, de mÃ¡r ezen a fÃ¡zison tÃºl vagyok, csak a webre valÃ³ cikkben tartok itt.
TermÃ©szetesen elkÃ©pzelÃ©semhez hÃ-ven Ã-vesre csinÃ¡ltam mindent, A kabintartÃ³ rÃ©tegelt lemezt "B" Ã¶sszesen
hÃ¡romszor kÃ©szÃ-tettem el mert kÃ©tszer hajlÃ-tÃ¡s kÃ¶zben eltÃ¶rtem, hÅ‘lÃ©gfÃºvÃ³ segÃ-tsÃ©gÃ©vel csinÃ¡ltam, nem ig
be. Felragasztottam azokat a fedÃ©lzeteket amiket mÃ¡r lehetett Ã©s kell a tovÃ¡bblÃ©pÃ©shez. Nagyon egyszerÅ±en Ã©s
egyÃ¡ltalÃ¡n nem elegÃ¡ns mÃ³don rÃ¶vid tÃ¡masztÃ³lÃ©cekkel, hogy legyen mihez ragasztani a betÅ±zhetÅ‘ Ã¡gyuk
tartÃ³elemeit, amik a fedÃ©lzet alatt vannak. NÃ©hÃ¡ny kÃ©p ezekrÅ‘l:
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A hajÃ³ hÃ¡tsÃ³, tÃ¶mÃ¶r fÃ¡bol kialakÃ-tott rÃ©szÃ©t alul elÃ©g bÃ¡tortalanul munkÃ¡ltam le, kÃ©sÅ‘bb rÃ¡jÃ¶ttem, hogy sokka
"kikÃ¶nnyÃ-thetem" mint elÅ‘szÃ¶r gondoltam. Ezt palÃ¡nkozÃ¡s kÃ¶zben mÃ³dosÃ-tanom kellett mert a palÃ¡nkok Ã-ve tÃºl
meredek lett Ã©s az utolsÃ³ bordÃ¡t nem nagyon Ã©rintette a tÃ¶mÃ¶r rÃ©szre felfekvÅ‘ palÃ¡nk.

Nagyon szerszÃ¡m Ã©s gÃ©phiÃ¡nnyban vagyok, meg kellene csinÃ¡lnom a gerincet Ã©s a gerinchez csatlakozÃ³ orr rÃ©szt. A
gerincet jobb hÃ-jÃ¡n asztali dekopÃ-r fÅ±rÃ©sszel vÃ¡gtam ki egy vastagabb kemÃ©nyfa lÃ©cbÅ‘l Ã©s ugyanabbol a fÃ¡bÃ³l va
kb 8 mm vastag lemezem is. Viszont a kÃ-vÃ¡nt csiszolt vastagsÃ¡g 4 mm lenne. Ezt mÃ¡r kÃ©ptelen vagyok a kis
dekopÃ-rommal megcsinÃ¡lni. Tudom, hogy nagyon nehÃ©z pÃ¡rhuzamosan elcsiszolni a vastagsÃ¡got, ezÃ©rt a kÃ¶vetkezÅ‘
szÃ¼ksÃ©gmegoldÃ¡st alkalmaztam.

KivÃ¡gtam a megfelelÅ‘ formÃ¡t a dekopÃ-rral Ã©s csiszoltam az Ã©lszalagot szÃ©p finomra. KivÃ¡gtam a bordÃ¡zathoz Ã©s a
gerinchez hasznÃ¡lt rÃ©tegelt lemezbÅ‘l a negatÃ-v formÃ¡t. EutÃ¡n belehelyeztem egymÃ¡sba a kettÅ‘t, alulrÃ³l rÃ¶gzÃ-tettem
Ã¡tlÃ¡tszÃ³ szalaggal a csiszolandÃ³ orr rÃ©szt Ã©s nekiestem pÃ¡rnafÃ¡val Ã©s durva Ã¼vegpapÃ-rral.

MielÅ‘tt szintre Ã©rtem volna finomabb csiszolÃ³papÃ-rokat hasznÃ¡ltam. Az eredmÃ©ny pontos pÃ¡rhuzamos alkatrÃ©sz.

Ugye van egy mondÃ¡s, hogy valamibÅ‘l.... nem lehet vÃ¡rat Ã©pÃ-teni. Arrag gondoltam kellene egy kÃ¶rfÅ±rÃ©sz, asztali, pici
amivel finoman lehet dolgozni. Mivel az Ã©g vilÃ¡gon nincs semmi a mÅ±helyemben amibÅ‘l kÃ¶rfÅ±rÃ©szt lehet csinÃ¡lni,
gondoltam az Einhell mÃ¡r egyszer bevÃ¡lt, legyen a korÃ¡bbi forrÃ¡sombÃ³l egy kis kÃ¶rfÅ±rÃ©sz. 10 ezer forint +
postakÃ¶ltsÃ©g, csak megÃ©ri, hiszen hamarosan lÃ©cekre lesz szÃ¼ksÃ©gem a fedÃ©lzet borÃ-tÃ¡sÃ¡hoz Ã©s a palÃ¡nkozÃ
MegjÃ¶tt a gÃ©p Ã©s Ã³riÃ¡si csalÃ³dÃ¡s. Ez egy kacat! A betÃ©t ami a fÅ±rÃ©sztÃ¡rcsÃ¡t veszi kÃ¶rbe olyan mint a hullÃ¡mva
mm beosztÃ¡s az asztal kÃ©t vÃ©gÃ©n vÃ©letlenÃ¼l sincs szinkronban Ã©s pÃ¡rhuzamosan Ã¡llÃ-tani a vezetÅ‘lÃ©cet csak az
feszegetve lehet beÃ¡llÃ-tani! Egy 100 mm szÃ©lessÃ©gÅ± anyagot mÃ©g el tudok vele vÃ¡gni, de egy 20 mm-est, vagy mÃ©g
keskenyebben nem, hiszen folymatosan imbolyog a lÃ©c a rossz felÃ¼leten. A hozzÃ¡ adott kemÃ©nyfÃ©m betÃ©tes
fÅ±rÃ©sztÃ¡rcsa 4x olyan sok anyagot visz el mint amit nyerni szeretnÃ©k. PrÃ³bÃ¡ltam egy kisebb, keskenyebb, finomabb,
tÃ¶bb fogÃº tÃ¡rcsÃ¡t venni hozzÃ¡, de vÃ¡gni azzal sem tudtam. Kidobott pÃ©nz! TalÃ¡n ha lenyugszom, kidobom a a csÅ‘ vÃ¡z
Ã©s a ramaty asztalt Ã©s vastag rÃ©tegelt lemezbÅ‘l csinÃ¡lok belÅ‘le egy hasznÃ¡lhatÃ³t. De ehhez mÃ©g mindÃ-g semmi
eszkÃ¶zÃ¶m. Egy volt asztalos barÃ¡tommal beszÃ©lgetve azt az Ã¶tletet adta, hogy szerezzek be egy mini szalagfÅ±rÃ©szt,
valÃ³szÃ-nÅ±leg jÃ³l tudom hasznÃ¡lni. Einhell valami miatt, nem jÃ¶tt most szÃ¡mÃ-tÃ¡sba, pedig piszok olcsÃ³n meg tudtam
volna venni (17 e). MÃ©g gondolkodtam finom kÃ¶rfÅ±rÃ©szben, nÃ©zegettem nÃ©hÃ¡ny "profi modellezÅ‘ mÃ¡rkÃ¡t" pl. Proxx
de hÃ¡t nem sok lehetÅ‘sÃ©gem van ezt a vilÃ¡gszÃ-nvonalat az otthonomba "csalogatni"! Ha mÃ¡r ennyire benn vagyok az
Ã©pÃ-tÃ©sben, vitt a vÃ©rem, kiszorÃ-tottam egy GÃ¼de szalagfÅ±rÃ©szt, persze a legkisebb, legholcsÃ³bb kategÃ³riÃ¡t. Nag
megszerettem Ã©s mÃ¡r sokkal szebb szinben lÃ¡tok mindent, miÃ³ta ez a fÅ±rÃ©szelÃ©si lehetÅ‘sÃ©g megvan.
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SzÃ³val felragasztottam a gerincre az orr rÃ©szt. Ennek az illesztÃ©se a meglevÅ‘ Ã-vhez finom csiszolgatÃ¡ssal egy egÃ©sz
dÃ©lutÃ¡nomat vette el. Nem mintha nem Ã©lveztem volna, de lehet, hogy ez mÃ¡snak gyorsabban megy? Mikor megvolt
hozzÃ¡illesztettem a gerinc magasÃ-tÃ³ lÃ©cet Ã©s ragasztottam.

KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l itt tartottam, mikor magÃ¡nban felvettem a kapcsolatot Szikora LÃ¡szlÃ³val alias wercome-val Ã©s nÃ©hÃ¡ny
dologban tanÃ¡csot kÃ©rtem tÅ‘le. AzÃ©rt tÅ‘le, mert lÃ¡ttam, hogy Ã©pÃ-ti ugyanezt a hajÃ³t Ã©s mÃ¡r a gyÃ¶nyÃ¶rÅ± faragÃ¡
rÃ©szben kÃ©szen vannak, biztosan tud vÃ¡laszolni a kÃ©rdÃ©seimre. Nagyon szÃ-vesen segÃ-tett Ã©s Ã¡tkÃ¼ldÃ¶tt egy
fotÃ³sorozatot, ahol ezt a hajÃ³t egy japÃ¡n makettezÅ‘ tÃ¡rsunk szinte lÃ©pÃ©srÅ‘l lÃ©pÃ©sre dokumentÃ¡lt. Nagyon nagy
segÃ-tsÃ©g, kÃ¶szÃ¶nÃ¶m itt is! Å‘ biztatott ennek a cikknek a megÃ-rÃ¡sÃ¡ra is, de aztÃ¡n mikor publikÃ¡lta a mÃ¡sodik rÃ©sz
akkor nekem mÃ¡r nem nagyon volt kedvem nyilvÃ¡nossÃ¡gra hozni az Ã©n megoldÃ¡saim. Nagyon profi, ha mÃ©g valaki nem
nÃ©zte volna meg, ne hagyja ki!

http://hajomakett.hu/content/view/762/37/lang,hu/

Egy nagyon fontos dolgot is megbeszÃ©ltÃ¼n Lacival a palÃ¡nkozÃ¡ssal kapcsolatban. Å‘ az egyszeres palÃ¡nkozÃ¡s hÃ-ve Ã©
teljesen egyetÃ©rtettem vele. AztÃ¡n mikor az elsÅ‘ hÃ¡rom lÃ©cet felraktam a hajÃ³ra Ãºgy gondoltam, ez a gyakorlÃ¡s a
vÃ©kony mÃ¡sodik rÃ©teg lesz a szÃ©p. IgazÃ¡bÃ³l az Ã©n ritka bordÃ¡zatom nem nagyon lehet alkalmas a szÃ©p palÃ¡nkozÃ
no meg a gyakorlat hiÃ¡nya...

Itt tennÃ©m fel a kÃ©rdÃ©st, hÃ¡tha valaki tud valami megoldÃ¡st. Hol lehet felhajtani szinfurnÃ©rt 0,5-0,6 mm vastagsÃ¡gut
bÃ¼kkbÅ‘l? Ez a GyÅ‘r hihetetlenÃ¼l nem jÃ¡r a makettezÅ‘k kedvÃ©ben, nem nagyon lehet hozzÃ¡jutni. Lehet, hogy csak a
Budapesti FurnÃ©r MÅ±vek marad lehetÅ‘sÃ©gnek? Lenne egy javaslatom. Mivel egy kÃ¶tÃ©st fajtÃ¡nkÃ©nt meg kell venni (ha
emlÃ©kszem 24x 2 m x 0,2 m), Ã¡lljunk Ã¶ssze 2-3-an Ã©s vegyÃ¼nk kÃ©t mÃ©retet, mondjuk 0,6 Ã©s 0,9 mm mÃ©retben Ã©
osztozzunk meg rajta. Ã•gy kevesebb pÃ©nzbÅ‘l, tÃ¶bbÃ¼nknek tÃ¶bbfÃ©le anyaga lesz! Akit Ã©rdekel Ã-rjon privÃ¡tban!

Mivel mÃ¡r van fÅ±rÃ©sz, vettem egy nagyon szÃ©p bÃ¼kk kÃ¼szÃ¶bÃ¶t a Baumaxban ca. 900 Ft-Ã©rt, ennek egy rÃ©szÃ©t
vÃ¡gtam fel a fedÃ©lzethez 4x1,5 mm-es csikokra Ã©s ebbÅ‘l az anyagbÃ³l szÃ¡ndÃ©kozoztam az alsÃ³ palÃ¡nkozÃ¡s anyagÃ¡t
biztosÃ-tani. A vÃ¡gÃ¡s felÃ¼lete nem a legszebb, de egy gumitÃ¡rcsÃ¡s csiszolÃ³koronggal amit fÃºrÃ³gÃ©pbe fogtam,
mindkÃ©t oldalÃ¡t lehÃºztam (majd tÃ¶bbet kell csiszolni ragasztÃ¡s utÃ¡n). Az elÅ‘fedÃ©lzet alsÃ³ szintjÃ©t, ahol a konyha lesz
kell padlÃ³lÃ©cezni, mert a kÃ©sÅ‘bbiekben nem lehet hozzÃ¡fÃ©rni.

AzÃ©rt Ã-rom le ilyen aprÃ³lÃ©kosan, mert ezek nekem mint kezdÅ‘nek fejtÃ¶rÃ©st Ã©s gondot okoztak. TermÃ©szetesen kÃ©
majd kevÃ©sbÃ© rÃ©szletesen Ã-rom le az Ã©pÃ-tÃ©st. Jelen pillanatban az alsÃ³ palÃ¡nkozÃ¡snÃ¡l tartok, ezt az elsÅ‘ rÃ©szt
utÃ³lagosan Ã-rom. Ha utolÃ©rtem magam Ã-rÃ¡sban azt hiszem belassul a cikk. Ha lesz idÅ‘m holnap folytatom, de igazÃ¡bÃ³l
inkÃ¡bb a mÅ±helybe mennÃ©k :)Â

{mospagebreak title=Mordaunt Ã©pÃ-tÃ©se 1:75-ben egy kezdÅ‘tÅ‘l 2. rÃ©sz}
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Felragasztottam a tat tÃ¼krÃ¶t Ã©s hevenyÃ©sztem egy tartÃ³szerkezetet az ott talÃ¡lhatÃ³ Ã¡gyÃºk szÃ¡mÃ¡ra.

TehÃ¡t ott tartottam, hogy a takart fedÃ©lzet borÃ-tÃ¡st megcsinÃ¡lom, mert kÃ©sÅ‘bb nem lehet hozzÃ¡fÃ©rni. MÃ¡r most lÃ¡tom
hogy elcsesztem, mert itt kÃ©t kezdÅ‘pontbÃ³l indulnak a lÃ©cek, mÃ-g a rajzon hÃ¡rom lÃ©c van elcsÃºsztatva egymÃ¡s mellet
Ã©s Ãºgy ismÃ©tlÅ‘dik a sor Ãºjra.

Ã‰s akkor jÃ¶n a palÃ¡nkozÃ¡s. Kicsit fÃ©lek, mert a lÃ©cek felÃ¼lete nem szÃ©p Ã©s vastagsÃ¡gban is van eltÃ©rÃ©s. Abba
hogy majd a csiszolÃ¡s, illetve a felÃ¼let gittelÃ©se jÃ³ vÃ©geredmÃ©nyt hoz a 2. palÃ¡nkrÃ©teg felrakÃ¡sa szempontjÃ¡bÃ³l.
MikÃ¶zben a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ munkÃ¡latokat vÃ©geztem sajnos elÅ‘szÃ¶r az elÅ‘fedÃ©lzet tartÃ³bordÃ¡jÃ¡nak egyik majd a mÃ
felsÅ‘ Ã-vÃ©t is sikerÃ¼lt eltÃ¶rnÃ¶m. Megragasztottam, majd Ãºjra mindkettÅ‘be belekapaszkodtam Ã©s ismÃ©t eltÃ¶rÃ¶tt.
Elraktam, ha majd a fedÃ©lzet felragasztÃ¡sa kÃ¶vetkezik Ãºjra odaragasztom

Sok mÃ³dszert olvastam a palÃ¡nkozÃ¡srÅ‘l. Nekem leginkÃ¡bb a fa csapokkal tÃ¶rtÃ©nÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s tÃ¼nt a
legkÃ©zreÃ¡llÃ³bbnak. Vettem 2 doboz kemÃ©nyfa fogpiszkÃ¡tÃ³t. Hogy ne hasadjon a lÃ©c, odaszorÃ-tva a helyÃ©re elÅ‘fÃºrt
lÃ©cen keresztÃ¼l a bordÃ¡ba Ã©s a kettÅ‘tÃ¶rt fogpiszkÃ¡lÃ³t finoman belevertem annyira, hogy felfekÃ¼djÃ¶n a bordÃ¡ra
teljesen. TermÃ©szetesen ahogy olvastam, vÃ-zben beÃ¡ztattam a lÃ©ceket Ã©s pÃ¡kÃ¡n hajlÃ-tottam a megfelelÅ‘ Ã-vre.
Ideiglenesen finoman felszegeztem, amikor a vÃ©gÃ©hez Ã©rtem ahol megint komolyabban kellett hajlÃ-tani, illetve kÃ¶zben is
Ãºjra Ã©s Ãºjra visszaszedtem ahÃ¡nyszor kellett a pÃ¡kÃ¡s mÅ±velethez. A vÃ©gÃ©n ragasztÃ³t kentem a bordÃ¡khoz, illetve a
felfekszik, az Ã©lre is Ã©s felcsapoltam immÃ¡r egy kicsit erÅ‘sebben. Volt olyan dÃ©lutÃ¡n, hogy Ã¶sszesen 4 db palÃ¡nkot
sikerÃ¼lt feltennem. A vÃ©gefelÃ© mÃ¡r ugyanannyi idÅ‘ alatt ment a nyolc is. HÃ¡t vannak szint eltÃ©rÃ©sek a lÃ©c vastagsÃ
eltÃ©rÃ©se miatt (csiszolÃ³korongon valÃ³ lehÃºzÃ¡s) TAPASZTALAT! Volt egy adag lÃ©c amit benn felejtettem a vÃ-zben Ã©s
beÃ©pÃ-tettem mÃ¡snap. Nagy hiba volt! SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n 1 mm-es rÃ©st hozott ki a fa Ã¶sszehÃºzÃ³dÃ¡sa. A fa szÃ-ne is jÃ³
sÃ¶tÃ©tebb maradt. KÃ¶vetkezÅ‘ tapasztalat! Ahogy olvastam a fÃ³rumon 75 W-os pÃ¡kÃ¡t szereztem be. Ã‰geti is a lÃ©cet
becsÃ¼letesen. Mire a mÃ¡sodik rÃ©teget rakom fel mindenfÃ©lekÃ©ppen kell csinÃ¡lnom rÃ¡ egy nagyobb tÃ¶megÅ±
hajlÃ-tÃ³felÃ¼letet, mondjuk sÃ¡rga, vagy vÃ¶rÃ¶srÃ©zbÅ‘l! TalÃ¡n Ãºgy nem fog Ã©getni. Szerintem ebben HajÃ³s Joe fog tud
segÃ-teni. LÃ¡thatÃ³ak a fotÃ³n a palÃ¡nk keskeny oldal irÃ¡nyÃº hajlÃ-tÃ¡soknÃ¡l elszenvedett hosszanti Ã©gÃ©si nyomok.

LÃ¡ssuk kÃ©pekben:

Az elsÅ‘ palÃ¡nkok
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HÃº nagyon tetszik!

HÃ¡t mit ne mondjak elÃ©g csÃºnya a vonalvezetÃ©se a lÃ©ceknek. A 2. felÃ¼leten ezt mÃ¡skÃ©pp kell csinÃ¡lnom!

SzeretnÃ©m megkÃ©rdezni a tapasztaltabb makettezÅ‘ tÃ¡rsaim, hogy mit csinÃ¡ltak volna mÃ¡skÃ©pp mint Ã©n?

Ã–sszefoglalÃ¡skÃ©nt amit leszÅ±rtem tanulsÃ¡gul:

- pontosabb, precÃ-zebb kivitelezÃ©s (bordÃ¡k merÅ‘legessÃ©gÃ©nek beÃ¡llÃ-tÃ¡sa Ã©s rÃ¶gzÃ-tÃ©se). NÃ©hÃ¡ny borda ferd
gerincre, talÃ¡n tudok kissÃ© csalni a kÃ©sÅ‘bbiekben, valÃ³szÃ-nÃ¼leg nem fog lÃ¡tszani a hajÃ³testen

- megfelelÅ‘ gÃ©pek hasznÃ¡lata (legalÃ¡bb egy finom kis kÃ¶rfÅ±rÃ©sz, amivel vÃ©kony lÃ©ceket lehet vÃ¡gni finom felÃ¼lett

- a palÃ¡nkozÃ¡st nem pÃ¡rhuzamosan csinÃ¡ltam a kÃ©t oldalon vÃ¡ltakozva, csak az elsÅ‘ 6-6 palÃ¡nknÃ¡l. SzerencsÃ©re nem
vitte ki a formÃ¡bÃ³l a hajÃ³t.
- modellezÅ‘ balsa ragasztÃ³ helyett valami mÃ¡s hasznÃ¡lata, mÃ¡r beszereztem...

Befejeztem az alap palÃ¡nkozÃ¡s felrakÃ¡sÃ¡t. NagyjÃ¡bÃ³l Ã¶sszecsiszoltam Ã©s lÃ¡tom, hogy az asztalos tapasznak nagy
szerepe lesz a szÃ©p felÃ¼let kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ban.
Egyszer vÃ©konyan kigletteltem mindkÃ©t oldalt Ã©s Ã¡t is csiszoltam. MÃ©g egyszer lekentem ott ahol anyaghiÃ¡ny volt a
felÃ¼leten. LÃ¡tom, hogy mindkÃ©t oldalon az orr rÃ©sznÃ©l, rossz borda kontÃºr miatt (a rajzon ilyen) 1-1 horpadÃ¡st fel kell
tÃ¶ltenem gittel. Ez kb. mÃ©g kÃ©t kenÃ©s Ã©s kÃ©t csiszolÃ¡s. Most itt tartok, utolÃ©rtem magam itt a cikk Ã-rÃ¡sÃ¡ban is.

Ki kell alakÃ-tanom a palÃ¡nk fedÃ©lzeti rÃ©szÃ©t, be kell szabnom a vÃ©gleges formÃ¡ra Ã©s magassÃ¡gra. Van ahol mÃ©g
magasÃ-tanom kell Ã©s van ahol le kell szednem a magassÃ¡gbÃ³l.
A bemÃ©rÃ©s gondot okoz. Mit vegyek bÃ¡zisnak? CsinÃ¡ltam egy sÃ³jÃ¡t, a hajÃ³t Ãºgy Ã¡llÃ-tottam be hogy a vÃ-zvonal szint
vÃ-zszintes.

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 17 July, 2019, 01:07

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Ez lehet, hogy megnehezÃ-ti a bemÃ©rÃ©seket, hiszen a gerinc nem pÃ¡rhuzamos a bÃ¡zis sÃ-khoz a sÃ³ja alapjÃ¡hoz, viszont
a rajzon Ã-gy van megadva. TudnÃ©k ezen vÃ¡ltoztatni Photoshopban, de Ã©rdemes-e? Ti hogy csinÃ¡ljÃ¡tok? MikÃ©pp
csinÃ¡lnÃ¡tok? Mivel mÃ©ritek be az Ã¡gyunyÃ-lÃ¡sok helyÃ©t? Valami talpas kÃ¼tyÃ¼vel, ceruzÃ¡t befogva a rajzrÃ³l leszedve
a mÃ©retet?

Akkor egy kis bizonytalansÃ¡g:

Itt a tervrajz, itt pedig egy kÃ©p Mordaunt kitbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt hajÃ³rÃ³l, melyik legyen? A rajzon egyÃ©rtelmÅ±en a korlÃ¡t a
fedÃ©lzet szintjÃ©bÅ‘l indul a maketten nem! A fedÃ©lzetnek nincs akkora domborulata, hogy eltakarja a fotÃ³n lÃ¡thatÃ³
vÃ¶rÃ¶sre festett belsÅ‘ palÃ¡nkot. Vagy mÃ©gis? Mit tennÃ©tek? Ã‰n hajlok a fÃ©nykÃ©pen lÃ¡thatÃ³ megoldÃ¡sra.

SzeretnÃ©m, ha mÃ¡sok is hozzÃ¡szÃ³lnÃ¡nak, hogy mit lehetett volna jobban cÃ©lszerÃ¼bben csinÃ¡lni Ã©s szeretnÃ©m ha
elmondanÃ¡tok a vÃ©lemÃ©nyetek
{mospagebreak title=Mordaunt Ã©pÃ-tÃ©se 1:75-ben egy kezdÅ‘tÅ‘l 3. rÃ©sz}

LegutÃ³bb ott fejeztem be, hogy a belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s elkÃ©szÃ¼lt Ã©s a palÃ¡nkok fedÃ©lzet feletti Ã-vÃ©nek kialakÃ-tÃ¡sa k
fejtÅ‘rÃ©st okozott. Felrajzoltam az Ã¡gyunyÃ-lÃ¡sokat Ã©s kivÃ¡gtam, illetve elkÃ©szÃ-tettem az Ã¡gyunyÃ-lÃ¡sokba a kereteke
beragasztottam, hiszen megfelelÅ‘en simÃ¡ra kÃ©ptelen votam kivÃ¡gni.

KÃ¶vetkezett a kÃ¼sÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s. KÃ¶zben a vÃ¡ltozatossÃ¡g miatt elkÃ©szÃ-tettem a fedÃ©lzet borÃ-tÃ¡sÃ¡t. TÃ¶bbszÃ¶r
elsÅ‘ rÃ©teg ami bÃ¼kkbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt nem tetszett, nem rajzolÃ³dtak ki a fedÃ©lzeti deszkÃ¡k Ã¶szeillesztÃ©sÃ©nÃ©l a vona
PrÃ³bÃ¡ltam berajzolni grafit ceruzÃ¡val, de nem teszett. Ezek utÃ¡n Ãºgy dÃ¶ntÃ¶rtem, hogy jÃ¶n az Ãºjabb rÃ©teg, immÃ¡r
fenyÅ‘bÅ‘l Ã©s hogy az illesztÃ©sek is mutassanak a fedÃ©lzeti "deszkÃ¡k" oldalÃ¡t 4B-s ceruzÃ¡val satÃ-roztam. Az Ã¡brÃ¡n
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lÃ¡thatÃ³ a bÃ¼kk Ã©s a fenyÅ‘ kezdet a mellette levÅ‘n egy rÃ©sz kÃ©szen, durva csiszolÃ¡s utÃ¡n. HozzÃ¡ kell tennem, hogy
az elsÅ‘ Ãºjabb rÃ©teget kÃ©sÅ‘bb lefeszegettem Ã©s harmadszor is megcsinÃ¡ltam, mert a kÃ©sz felÃ¼let irÃ¡nya mintegy fÃ©
eltÃ©rt a fedÃ©lzet kÃ©pzeletbeli kÃ¶zÃ©pvonalÃ¡tÃ³l. Ez a hiba akkor jÃ¶tt ki, amikor a tÃ¶bbi fedÃ©lzet borÃ-tÃ¡sa elkÃ©szÃ
belsÅ‘ oldal elkÃ©szÃ¼lte utÃ¡n pirossal festve, illetve a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s elÅ‘tt az Ã¡gyunyÃ-lÃ¡sok kÃ¶rbefestve

A palÃ¡nkozÃ¡s nagyon sokÃ¡ig tartott, de nagyon Ã©lvezetes volt. NÃ©hÃ¡ny fotÃ³ rÃ³la:

Â

Felraktam a korlÃ¡tok alapjait Ã©s mÃ©g mÃ³dosÃ-tottam plussz Ã©s minusz ahol kellett a fesÅ‘ kontÃºrt, hogy tetszetÅ‘s legyen
hajÃ³ vonala.
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Berajzoltam a dÃ¶rzslÃ©cek helyÃ©t Ã©s felragasztottam.

Az elÅ‘fedÃ©lzeten amire mÃ©g ezutÃ¡n jÃ¶n a fenyÅ‘ borÃ-tÃ¡s a pÃ¡cokat probÃ¡lgattam. Elkezdtem felrakni az oldalsÃ³ lÃ©c
Ã©s mikÃ¶zben dolgoztam a hajÃ³n, sajnos kicsÃºszott a kezembÅ‘l Ã©s ezt az orr rÃ©sz bÃ¡nta, letÃ¶rÃ¶tt. KialakÃ-tottam az
oldalsÃ³ fÃ¼lkÃ©ket Ã©s szembesÃ¼ltem azzal, hogy a tervrajz szerint beÃ©pÃ-tett Ã©s sok gondot okozÃ³ tartÃ³ konzol (fÃ¼l
alatt) teljesen felesleges Ã©s nem is megfelelÅ‘. SimÃ¡n lecsiszoltam. A tat tÃ¼krÃ¶t is mÃ³dosÃ-tanom kellett,
rÃ¡ragasztottam egy Ãºjabb rÃ©teget, emelnem kellett 2 mm-t a magassÃ¡gÃ¡n is. Gondolom az Ã©pÃ-tÃ©si pontatlansÃ¡gok.
Nagyon sokat dolgoztam azokkal a alkatrÃ©szekkel, amelyek eredendÅ‘en a kitben Ã¶ntvÃ©nyek voltak.

Megkezdtem a korlÃ¡tok elemeinek a legyÃ¡rtÃ¡sÃ¡t Ã©s felragasztÃ¡sÃ¡t. Az anyag tovÃ¡bbra is bÃ¼kk.

KiprÃ³bÃ¡ltam a kikisÃ©rletezett Ã©s kevert szÃ-nt azon a helyen, ahol egybkÃ©nt festemi Ã³hajtom. A korlÃ¡t Ã©s a lÃ©cek az
oldalon viszont ilyen lesz.

Lefestettem az oldal azon rÃ©szeit feketÃ©vel ami a rajz szerint ilyen. Borzalmas!!! PocsÃ©kul nÃ©z ki, agyonÃ¼tÃ¶tte a hajÃ³t
Amint megszÃ¡radt lecsiszoltam Ã©s kikevertem egy sÃ¶tÃ©tszÃ¼rkÃ©t Ã©s lÃ¡ss csodÃ¡t, sokkal jobb (alatta levÅ‘ kÃ©p). Ã‰
mikÃ¶zben ez megtÃ¶rtÃ©nt pÃ³toltam a letÃ¶rt orr rÃ©szt is.
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JÃ¶tt a pÃ¡colÃ¡s.

HÃ¡t erre (tat tÃ¼kÃ¶r ablakai) nem vagyok olyan bÃ¼szke, de Ã¶sszessÃ©gÃ©ben elÃ©g jÃ³ mutat. FÃ¡jdalmam, hogy a
tatfedÃ©lzet homlokoldal magassÃ¡ga valahol piszkosul elment, kevesebb lett. Olyannyira, hogy kÃ©nytelen voltam a 2 ablak
Ã© 2 ajtÃ³ helyett 3 ablakot rakni, hogy a szemnek mutasson. IgazÃ¡bÃ³l a bordÃ¡k magassÃ¡gÃ¡bÃ³k kellett volna adÃ³dni, de
ezen mÃ¡r nem kesergek. TanulsÃ¡g: sokkal elÅ‘bbre kell gondolkodni, mint ahogy a pillanatnyi Ã©pÃ-tÃ©si fÃ¡zis megkÃ-vÃ¡nja
Ã‰s nem gyÅ‘zÃ¶m hangsÃºlyozni a pontossÃ¡g fontossÃ¡gÃ¡t! A kezdeti minimÃ¡lis pontatlansÃ¡gokbÃ³l nekem rendkÃ-vÃ¼l s
korrekciÃ³ra volt szÃ¼ksÃ©gem.

Ã‰s most miutÃ¡n mÃ©g nÃ©hÃ¡ny rÃ©szt elkÃ©szÃ-tettem igy Ã¡llok:

7
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Nagyon szÃºrja a szemem a tatfedÃ©lzet homlokoldal magassÃ¡ga illetve az ajtÃ³k hiÃ¡nya. Egy kicsit csalok, tÃ©nyleg csak
pÃ¡r milimÃ©tert Ã©s megcsinÃ¡lom Ãºjra. Ezen a kÃ©pen lÃ¡tszik immÃ¡r a kÃ©t ablak a kÃ©t ajtÃ³val.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

MÃ©g valami bÃ¡ntotta a szemem, de mÃ¡r pÃ¡colÃ¡s befelyezÃ©se Ã³ta. Sajnos a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkokat nem sikerÃ¼lt 100%osan felragasztani, a szÃ©lek nÃ©hol a levegÅ‘ben vannak Ã©s csiszolÃ¡ssal sem tudtam kijavÃ-tani. A pÃ¡colÃ¡s gyonyÃ¶rÅ±e
kihozta a hibÃ¡t. Azon tÃ¶rtem a fejem, hogy mikÃ©pp tudnÃ©k ragasztÃ³t bejuttatni bontÃ¡s nÃ©lkÃ¼l a borÃ-tÃ¡s alÃ¡.
MegprÃ³bÃ¡ltam fluid pillanatragasztÃ³val. Befolyattam a rÃ©sbe Ã©s nagyon gyorsan egy ruhÃ¡val, nagyon erÅ‘sen nyomva
rÃ¡dÃ¶rzsÃ¶lgettem a levegÅ‘t kiszorÃ-tva a lÃ©c alol. GyÃ¶nyÃ¶rÅ±en sikerÃ¼lt, elszÃ³rakoztam vele vagy mÃ¡sfÃ©l Ã³rÃ¡t, d
igyekeztem a legkisebb ragasztÃ¡s hiÃ¡nyt is megszÃ¼ntetni. TermÃ©szetesen Ãºjra csiszoltam finommal Ã©s Ãºjra pÃ¡coltam.
Szebb lett a felÃ¼let mint amilyen elÅ‘tte volt.

Most elmegyek nyaralni a gÃ¶rÃ¶g tenger mellÃ©, de tudom alig tudom majd kivÃ¡rni pÃ¡r nap utÃ¡n, hogy Ãºjra Ã©pÃ-thessem

Â
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