
DİKKAT ! 

Bu kit ve içeriğinin tüm teknik ve ticari 

hakları Mehmet Salihoğlu Hobi Atölyesi’ne 

aittir. Hiçbir şekilde ve yolla, kısmen veya 

tamamen kullanılamaz, kopyalanamaz ve 

satılamaz. 



«HAYAL» inşa kılavuzu 



Gerekli temel alet ve malzemeler : 



1. Maket bıçağı ve birkaç yedekle beraber 11 numara uç. Birkaç tane yarım jilet . 

İnce ve kalın tip japon yapıştırıcı   (İnce tip japon yapıştırıcının ucuna enjektör 

iğnesi takılırsa çok daha kullanışlı olur. ) 

2. 120 / 220 / 400 / 800 numara zımparalar ve bu zımparalar ile kullanılmak üzere 

uygun şekilli takoz ve çubuklar . Kuyumcu eğesi takımı. 

3. Masa üstü mini işkence ve uygun boy ve şekillerde plastik kıskaçlar. 

4. Mini pense ve yankeski. Tırnak makası 

5. Uygun boy ve şekilde cımbızlar . 

6. El mandreni ve 0,5 / 1 / 1,5 / 3 mm. matkap uçları . Biz 

7. Çelik cetvel ve varsa kumpas . 

8. İşaretlemeler için 0,35 veya 0.5 kurşun kalem . 

9. Uygun ağırlıkta çekiç . ( 100 gr. civarları yeterli olur ) 

10. Mini el testeresi . 

11. Diş fırçası 

12. Makas ve falçata 

 

Bu listedeki alet ve malzemelerin ; modelcinin tecrübe seviyesi, tercihleri ve 

alışkanlıkları doğrultusunda alternatifleri bulunabilir ve kullanılabilir. Resimlerde 

gözüken markalar rastgeledir, imkanlara göre değişik markalar tercih edilebilir. 

Elde edilmek istenen sonuçlara göre bu listeye eklemeler yapılabilir. 



UYARI ! 

Ölçekli modelcilik hobisi icra edilirken 

kullanılan aletler ve kimyasalların bazıları  

kesici, delici, aşındırıcı özellikte olduğundan 

ve ciltle, gözle teması veya yutulması 

halinde sağlık problemlerine yol açma riski 

bulunduğundan dolayı 14 yaş altı 

uygulamaların ebeveyn veya sorumlu 

gözetimi altında yapılması önemle hatırlatılır. 



Kitte 3 adet farklı malzemelerden üretilmiş lazer kesim pafta bulunmakta : 

 

A paftası ( 4 mm. kavak kontrplak ) 

B paftası ( 1,5 mm. ayous kontrplak ) 

C paftası ( 1 mm. maun papel ) 

 



 

 

 

İlk önce A paftasından omurga 

parçası ve postaları resimde 

görüldüğü gibi jilet kullanarak 

çıkartıyoruz. Parçalar küçük 

köprücüklerle paftalara bağlanmıştır. 

Bu köprücükleri keserek parçaları 

kolayca pafta dışına alabilirsiniz. 

Malzemedeki kalınlık ve yoğunluk 

değişimlerinden dolayı tam 

kesilmemiş yerler var ise , paftanın 

arkasından jilet veya maket bıçağı ile 

yapacağınız küçük müdahaleler 

yeterli olacaktır. A paftasında 1 adet 

omurga , 8 adet posta ve 9-10-11-12 

no’lu takoz parçaları bulunmaktadır. 
 

  

 



2-4-5 ve 7 no’lu postaların 

üzerinde resimlerde 

görüldüğü gibi bir takım 

hizalama çizgileri 

bulunmaktadır. Bu çizgiler 

güverte platformları ve 

havuzluk alabandalarının 

doğru pozisyonda monte 

edilebilmesi için destek 

vazifesi görecek 

parçaların montaj yerlerini 

gösteriyor. ( 2 ve 4 no’lu 

postalar üzerinde söz 

konusu bu çizgilerin 

«sehim»’den dolayı düz 

olmayıp yay çizdiğine 

dikkat edin … ) 



B paftasında numarasız olarak bulunan 2 mm. 

genişliğindeki düz ve eğimli şeritleri kullanarak 

söz konusu destekleri resimlerde görüldüğü 

şekilde yerlerine monte ediyoruz. Destek 

şeritleri çizgilere dış taraflarından teğet olacak 

şekilde yerleştirilecek. Parçaları uygun 

pozisyonda plastik kıskaç ile sabitledikten 

sonra yine dışarıda kalan kenarlarından, ince 

tip japon yapıştırıcı, kullanılmış maket bıçağı 

kenarı ile uygulanarak yapıştırılırsa en temiz 

ve doğru şekilde montaj sağlanmış olur. Ahşap 

malzeme yapıştırıcıyı emecek ve parçaların 

temas eden yüzeyleri arasına yayılacaktır. 

Yapıştırıcıyı mümkün olduğu kadar az 

kullanınız !!! 2 ve 4 no’lu postalardaki eğimli 

yerleşime dikkat !!! 



Her ne kadar modelimizin toplam boyutları 

küçük olsa da, teknenin iskeletini oluşturacak 

omurga / posta sistemini tüm eksenlerde 

gönyeli ve simetrik bir şekilde kurabilmek için 

kalastra tablası hazırlıyoruz. Bu tabla için 15 

cm. x 25 cm. ölçülerinde bir sunta veya MDF 

parçası ( Standart 18 mm. kalınlığında olanlar 

idealdir. Daha incelmemek kaydıyla alternatif 

malzemeler kullanılabilir. ), tüm nalburlarda 

bulunan standart 3 delikli raf ayağı ve yeteri 

kadar ahşap vidası kullanacağız. Raf 

ayaklarının içten ve dıştan dikliklerini kontrol 

edip, eğer problem varsa elle müdahale ederek 

düzeltin .  



Sırasıyla 1-2 / 4-5 / 7-8 no’lu postaların arasına 

denk gelecek şekilde raf ayaklarını yerleştirip 

tablaya vidalıyoruz. Bu işlemi yaparken ilk önce tek 

taraftaki ayakları % 100 aynı hizada yerleştirip, 

omurga parçasını bunların üzerine yaslayıp, 

karşılıklarına gelecek ayakları hepsinin üzerine 

yaslayarak yerleştirirseniz en sağlıklı yöntemi 

uygulamış olursunuz. 4-5 ve 7-8 no’lu postaların 

arasına denk gelecek ayakların yerlerine dikkat 

!!! Postaların yuvalara oturuşunu engellemeyecek 

ve postalara temas etmeyecek pozisyonda 

yerleşmeleri gerekiyor … Omurga parçasının 

tablaya temas eden kısmında bulunan düz şerit 

eklenti, omurganın tablaya yatay eksen de doğru 

pozisyonda durması için tasarlanmıştır. İlerleyen 

aşamalarda kesilip çıkartılacaktır.  



Omurga parçasını üzerine denk gelen 

deliklerden delerek birer tane somunlu cıvata 

geçirip çok fazla abartmadan sıkarsanız çok 

daha sağlıklı olur. Elde etmeniz gereken 

sonuç resimde görülüyor ... 



1-8 arası postaları sırayla yerlerine yerleştirmeye başlıyoruz. 

Geçme boşlukları birbirlerine tatlı sert geçecek şekilde 

tasarlanmıştır. Araya resimde görüldüğü gibi ahşap bir tampon 

koyup üstten çekiçle hafifçe vurarak postaları dibine kadar 

oturtun. Eğer fazla zorlanıyorsa 220 numara çubuk zımpara ile 

açıyı bozmadan boşlukların her iki tarafını hafiften 

zımparalayarak birbirine alıştırabilirsiniz. Her ne kadar kendi 

içinde gönyesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olsa da , 

malzemenin kalınlık ve homojenliğindeki bölgesel değişimler 

sebebiyle oluşabilecek tolerans farklılaşmalarından dolayı 

resimlerde gösterilen mesafe ve diklik kontrollerini yapıp olası 

problemleri ufak zımpara ve eğe müdahaleleri ile giderin. 

Postaların tüm eksenlerde omurgaya dik olması gerekiyor. 5 

no’lu postayı destek parçalarını monte ettiğimiz yüzü kıça 

bakacak şekilde yerleştiriyoruz. 



Yapıştırma işlemini teker teker ve bir üst sayfada 

açıklanan koşulları sağladıktan sonra yapıyoruz. Bu 

işlemde ince tip japon yapıştırıcıyı enjektör iğnesi ile 

dikkatli bir şekilde geçme boşluklarının arasına 

uyguluyoruz. Eğer ayar konusunda tereddütleriniz varsa 

size daha fazla düzeltme yapmak için zaman tanıyacak 

normal ahşap tutkalını da kullanabilirsiniz, ancak çok 

daha geç kuruduğundan inşa süreniz uzayacaktır. Tüm 

postaları olması gereken pozisyonda yerlerine 

yerleştirdiyseniz sol alt köşedeki resimde görüldüğü 

şekilde bir «şiyar» çizgisi elde etmeniz gerekiyor. Yani 

postaların en dış üst köşelerinin teknenin orta kısmında 

alçaktan başlayıp başa ve kıça doğru bir miktar 

yükselerek birbirini takip etmesi gerekiyor. 8 no’lu 

postanın yerleşme açısı ve pozisyonuna dikkat !!!  



Omurga / posta sistemini inşa edip tamamen 

kuruyup sağlamlaştığına kanaat getirdikten sonra 

«pah kırma» işlemi için kalastra tablasından 

çıkartıyoruz. Bu işlemin amacı kullanacağımız 

1,5x3 mm. sarma çıtalarıyla postaların , teknenin 

her bölgesinde birbirine tamamen temas etmesini 

sağlamak. Eğer sol alt resimde gösterildiği gibi, 

bu haliyle sarma çıtalarını yerleştirmeye 

başlarsak, teknenin ortasından başa ve kıça 

doğru çıtalar postalara sadece bir kenarından 

temas edeceğinden hem sağlıklı ve sağlam bir 

montaj sağlanamayacak hem de tekne olması 

gereken gövde şeklini almayacaktır. Söz konusu 

durum üstteki resimde daha açık olarak 

gösterilmiştir. 



120 / 220 numara takoz ve çubuk zımparaları kullanarak dikkatli bir şeklide pah 

kırma işlemini yapıyoruz. İşlem esnasında bir tane sarma çıtasını posta kenarları 

üzerinde aşağı yukarı dolaştırarak kontrol yapabilirsiniz. Bu işlemin püf noktası 

şurada … ortadan başa doğru olan postaların arka kontürlerinin, ortadan kıça doğru 

olan postaların da ön kontürlerinin olduğu şekilde kalması gerekiyor. Sonuç 

yukarıdaki resimlerde görülmekte. Sağ üstteki ters ışıkta çekilmiş resimde elde 

edilen netice daha da açık belli oluyor. Sağ alttaki resimde ise sarma çıtasıyla 

postaların nasıl tamamen temas ettiği görülüyor. 



Sarma işlemine başlamak için model iskeletini 

tekrar kalastra tablası üzerine alıp cıvatalarla 

sabitliyoruz. İlk çıtaların yerleşimi şiyar çizgisi ve 

dolayısıyla genel simetriyi belirleyeceği için 

önemli. Bu çıtaları, postaların üst köşelerini 

düzgün ve ardışık bir biçimde takip ederek 

postalara yapıştırıyoruz. Burada kalın tip japon 

yapıştırıcı kullanacağız. İnce bir tel yardımıyla 

şişesinden alıp postanın çıtayla temas edecek 

kısmına küçük bir nokta halinde uygulayıp 4-5 

saniye bastırmak yapışma için yeterli olacaktır. 

Yapıştırmaya ilk önce orta postadan başlayıp 

sonra başa ve kıça doğru şiyar çizgisini takip 

ederek devam edin. Çıta uçları 1 ve 8 no’lu 

postaları geçerek 1-1,5 cm. ileri çıkmalı. Elde 

etmeniz gereken sonuç resimlerde gösterilmekte 

… 



Sırayla iskele ve sancak taraflarından birer sıra olmak üzere sarma çıtalarımızı 

yerleştirmeye başlıyoruz. Çıtaları orta kısımdan başlayarak yukarıda anlatıldığı şekilde 

az miktarda kalın tip japon yapıştırıcı ile başa ve kıça doğru postalara sabitleyip sonra 

çıta aralarına enjektör iğnesi ile ince tip japon uyguluyoruz. Bunu yaparken çıtaları 

mümkün olduğu kadar birbirlerine temas ettirip arada boşluk bırakmamaya çalışın. 

Çıtaların birbiriyle uyum göstermediği yerlerde ufak zımpara ve eğe müdahaleleriyle 

uyum sağlayın. Çıtaların postalara % 100 temas etmesine özen gösterin. Bu gövdenin 

doğru formu alması için önemli … 



Her iki tarafa da 7’şer sıra çıta sardıktan sonra , 7. 

sıradaki çıtaların sol alt köşedeki resimde olduğu gibi 

kıçta tam omurga orta hattı üzerinde birbirlerine 

köşelerinden temas etmesi ; sol ortadaki resimde 

olduğu gibi de baş tarafta omurga parçasının yan 

yüzeylerine karşılıklı aynı noktalardan temas eder halde 

olması gerekiyor. Bu sizin ne kadar doğru bir pah kırma 

işlemi yaptığınızın ve ne kadar düzgün ve simetrik 

sarım yaptığınızın  göstergesidir.  Bu aşamadan sonra 

sarma işlemine dışarıda devam edeceğimiz için modeli 

kalastra tablasından çıkartıyoruz. Çıtaların baş tarafta 

birleştiği noktadan salmaya kadar olan omurga alt 

çizgisini bundan sonra monte edeceğimiz çıtaların tam 

oturabilmesi için V şeklinde tesviye ediyoruz. Söz 

konusu işlem sol ortadaki resimde görülmekte … 



Pah kırma işleminin sonucuna bir de iç kısımdan bakalım … Çıtaların postalarla 

nasıl % 100 temas ettiğine dikkat !!! 



Şimdi bu tip teknelerin formlarının en doğru ve rahat şekilde verildiği «balık 

sırtı» sarma tekniğini seri resimlerle inceleyelim … İlk 6 resim kıç kısmı … 



Takibinde baş kısmı … Çıtaları yapıştırırken daima tekne formunu göz önünde 

bulundurun. Omurga alt çizgisini V şeklinde tesviye etmemizin sebebi burada 

daha iyi anlaşılıyor. 



Her iki taraftan da 12 sıra çıta yerleştirdikten 

sonra , sarım işlemimizi sol üst resimde 

görüldüğü gibi omurgaya paralel bir şekilde bu 

sefer içten dışa doğru 3 sıra yerleştirerek 

tamamlıyoruz. Salmanın ön kısmında oluşan 

boşluğu sarma çıtasından keserek 

hazırlayacağımız bir kama ile kapatıyoruz. Son 

sarma çıtasından sonra kalan küçük boşlukları 

da aşağıda açıklandığı şekilde dolduruyoruz.   



Boşlukların arka tarafını gövdenin içinden kağıt 

maske bandıyla kapatıyoruz. Artık sarma çıtası 

parçalarını zımparaya sürerek ince talaş elde 

ediyoruz. Söz konusu malzemeyi dış yüzeyden 

boşluklara doldurduktan sonra üzerine birkaç damla 

ince tip japon yapıştırıcısı damlatıp sertleşmesini 

bekliyoruz. Sonra da iç kısımdaki maske bantlarını 

söküp alıyoruz. 



Gövdenin tamamen kuruyup sertleşmesi için modele 

bir gece izin verdikten sonra 1 ve 8 no’lu postayı aşan 

çıta uçlarını mini el testeresiyle kabaca kesip alıyor ve 

takibinde 120 numara takozlu zımpara ile dikkatli bir 

şekilde tesviye ederek posta yüzeyleriyle aynı hizaya 

getiriyoruz. Daha sonra yeterli boyda kestiğimiz bir çıta 

parçasını, maket bıçağının sırtını kullanıp bir 

tarafından 2’şer mm. aralıklarla ezerek içe doğru kavis 

almasını sağlıyoruz ve hazırladığımız bu bombeli çıtayı 

alttaki resimde görüldüğü gibi baş bodoslamaya monte 

ediyoruz.   



A paftasında bulunan 9a/b/c takoz parçalarını sağlı 

sollu, içten dışa olacak şekilde baş kısma ; 10 

numaralı takoz parçalarını da kıç kısma resimlerde 

görüldüğü şekilde yerleştiriyoruz 



13 no’lu ana güverte parçasını B paftasından 

çıkartıp iç kavisini şablon olarak kullanarak , 2-3-4 

ve 5 no’lu postaların ana kabini içeriden 

destekleyecek kısımlarının dik kenarlarında aynı 

postalarda yaptığımız gibi pah kırma işlemi 

yapıyoruz. Bu işlem sonucunda ana güverte 

parçası boşluksuz bir şekilde 2-3-4 ve 5 no’lu 

postaların etrafına geçerek oturmalı. Bu 

uygulamayı yaparken parçalar üzerine sonradan 

zımpara ile yok edilmek üzere geçici olarak 

işlenmiş omurga dikey hattı belirteç çizgilerinden 

hiza ve pozisyon kontrolü yapın. Ayrıca kabin 

kenarlarında pah kırma işlemi yaparken dikliklerini 

bozmamaya özen gösterin.  



Yine 13 no’lu ana güverte parçasını şablon gibi 

kullanıp etrafından çizerek takozların tıraşlanacak 

kısımlarını kabaca belirleyin ve eğe / takozlu zımpara 

ile tesviye ederek kabaca olması gereken şekle getirin. 

Takozların esas şeklini daha sonra gövdeyle beraber 

tesviye ederek vereceğiz. 



14 numaralı havuzluk güvertesi parçasını yerine 

monte etmeden önce yine 13 numaralı ana güverte 

parçasının havuzluk üstüne denk gelen kısmını şablon 

olarak kullanıp, sol alt köşedeki resimde gösterilen 6 

no’lu posta uçlarında kavise göre gerekli pah kırma 

işlemini yapıyoruz. Takibinde 14 numaralı parçayı 

yerine monte ediyoruz. Havuzluk güvertesi hem 6 

no’lu postanın ve omurga parçasının üstüne, hem de 5 

ve 7 no’lu postalara ilk başta yerleştirdiğimiz destek 

parçalarının üstüne tamamen oturmalı ve tüm 

eksenlerde gönyeli durmalı.  



Ardından 15 no’lu havuzluk alabanda parçalarını 

resimde gösterilen şekilde yerlerine monte 

ediyoruz. Söz konusu parçaların yüksek 

kenarlarının havuzluğun arka köşelerine 

yerleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca parçalara içe 

doğru vereceğiniz bombenin ana güverte 

parçasıyla uyum sağlaması önemli.  



Ardından 220 numara 

takozlu zımpara ile dikkatli 

bir şekilde başta ve kıçtaki 

takozların üst yüzeylerini, 

havuzluk alabanda 

parçalarının üst çizgilerini ve 

ana güverte parçasının 

oturacağı tüm düzlemleri 

sehime uygun şekilde 

tesviye ediyoruz. Resimlerde 

omurga parçasının üst 

çizgisinden başlayıp yanlara 

doğru inen hafif bombeye 

dikkat !!! 



Ana güvertenin oturacağı tüm düzlemlerdeki sehim 

verme çalışmasını dengeli ve simetrik bir biçimde 

yaptıktan sonra 13 no’lu ana güverte parçasını omurga 

dikey hattı belirteç çizgilerini dikkate alarak gövdenin 

üzerine oturtup monte ediyoruz. Parçanın sehime ve 

şiyara uyum sağlaması için montaj esnasında uygun 

şekilde lastik veya maske bandı benzeri malzemelerle 

gövdenin üzerine sarıp istenen şekilde 

sabitleyebilirsiniz. Ana güverte parçası iskele ve 

sancaktan 0.5 mm. dışarı taşacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Ana gövdeyle beraber tesviye edilerek olması 

gereken seviyeye getirilecektir. 



Ardından ilk önce 120 sonra da 220 numara takozlu zımpara kullanarak tüm gövdeyi 

dikkatli ve kontrollü bir şekilde tesviye ediyoruz. Bu işlem esnasında ana güverte 

parçasının üstten görünümündeki denge ve simetriyi korumaya maksimum seviyede 

özen ve dikkat gösterin !!! 



Bu tesviye işlemiyle beraber baş ve kıçtaki takozları da almaları gereken son şekle 

getiriyoruz. Kıç aynadaki 3 boyutlu forma dikkat !!! 



Ana gövdenin kaba inşasını tamamlayıp , güverte üstüne çıkarak ana kabinin 

kaba inşasına başlıyoruz. İlk işlem ana kabinin yüksek ve alçak tavan 

parçalarının oturacağı düzlemlerde resimlerde gösterildiği şekilde pah kırma 

işlemi yapmak. Bu esnada sehim eğrisini bozmamaya özen gösterin. 



Ardından 16-17 ve 18 no’lu parçaları B paftasından 

çıkartıyoruz. 16 no’lu ana kabin yan parçalarını 

resimlerde gösterildiği şekilde yine ortadan başlayıp 

başa ve kıça doğru monte ediyoruz. Bu montaj 

işleminde havuzluk parampetlerinin (yani 16 no’lu 

parçaların kabinin arkasına doğru taşan kuyruk 

kısımlarının) havuzluğun yan kavisine uygun 

yerleştirilmesi önemli. 



16 no’lu parçaların üst kısımlarını tesviye ederek 

sehime uygun hale getiriyoruz ve 17-18 no’lu 

parçaları omurga dikey hattı belirteç çizgilerini 

dikkate alarak yerlerine monte ediyoruz. 



11 ve 12 no’lu takoz parçalarını A paftasından çıkartıp 

resimlerde gösterilen pozisyonda üst üste yerlerine 

yerleştiriyoruz. 11 no’lu takozlar üste,  12 no’lu 

takozlar alta yerleşecek. 



Takozlar sağlam şekilde kuruduktan sonra, 17-18 no’lu 

tavan parçalarının yan kenarlarını ana kabinin yan 

kavisine göre ; takozların üst kısımlarını da tavan 

parçalarına sıfırlayacak şekilde tesviye edip ana 

kabinin kaba formunu resimlerde görüldüğü şekilde 

veriyoruz.  



Ardından ana kabinin sol üstteki resimde yuvarlak içine 

alınmış köşelerini, eğe / takozlu zımpara ile dikkatli bir 

şekilde formun gelişine göre tesviye ederek 

yuvarlatıyoruz. 



Sonra da 220 numara zımparayı elle kullanarak ana 

kabinin tüm keskin kenarlarını resimlerde görüldüğü 

şekilde yumuşatıyoruz. 



Ana güverte yüzeyinin tamamını 400 

numara zımpara ile dikkatli ve hafif bir 

şekilde tesviye ediyor ve armuz 

çizgilerinin arasına dolan tesviye tozlarını 

diş fırçası ile temizliyoruz. 



Salmanın altında bulunan parçayı, ön kesimi yapılmış 

çizgi üzerinden maket bıçağı ile dikkatli bir şekilde 

keserek çıkartın. Ardından salmanın tüm kenarlarını 

resimlerde gösterilen forma uygun şekilde tesviye edin. 

Bu işlem esnasında salmanın yan profil görünüşünü 

bozmamaya özen gösterin. 



Tüm bu işlemler bittikten sonra modelin tamamına selülozik 

dolgu verniği uyguluyoruz. Airbrush kullanıyorsanız, inceltme 

oranı % 200, uygulanacak kat sayısı 4, katlar arası bekleme 

süresi 15 dak. Fırça kullanıyorsanız, fırça tipi 1 cm.’lik yassı 

yağlıboya fırçası, inceltme oranı % 50, uygulanacak kat sayısı 2, 

katlar arası bekleme süresi 30 dak. İnceltme işlemini selülozik 

tiner ile yapıyoruz. İnceltme oranlarını ayarlarken damlalık veya 

plastik enjektör kullanabilirsiniz. Kuruması için bir gece veya eşit 

süre bekledikten sonra 400 numara zımpara ile komple tesviye 

edip elektrik süpürgesi ve diş fırçası ile tüm tesviye artıklarını 

modelin üzerinden uzaklaştırıyoruz. ( Tüm boya ve vernik 

işlemleri esnasında modeli , ana direk için verilen yuvarlak 

çıtanın 8 cm.’lik bir bölümünü keserek alıp, direk oturma 

boşluğundan geçici olarak yerleştirmek suretiyle tutuyorum )   



Ana güverteyi küpeşte kısımlarından sol üst resimde 

görüldüğü gibi kaliteli bir maske bandıyla maskeledikten 

sonra, sentetik macunu yine sentetik tiner kullanarak 

boza kıvamında inceltip mini sünger rulo ile ( yerine 

yassı yağlıboya fırçası da kullanabilirsiniz ) istediğimiz 

kapatma oranı sağlanana kadar tüm dış gövde üzerine 

3-4 kat uyguluyoruz. Katlar arasında 10-15 dak. 

bekliyoruz.Bu aşamada eğer tercih ederseniz 

sertleştiricili polyester oto macunu da kullanabilirsiniz … 



Kuruması için 10-12 saat süre verdikten 

sonra 400 numara zımpara ile bu sefer 

sulu olarak tesviye edip yandaki 

resimlerde görülen sonuca ulaşıyoruz. 



Takibinde ana güverteyi bu sefer ana kabinle beraber 

sol üstte görüldüğü gibi maskeleyip sentetik astar 

uyguluyoruz. Astarı hem sentetik hem de selülozik 

tinerle inceltebilirsiniz. Selülozik tiner kullanmanızı 

öneririm. Airbrush kullanıyorsanız inceltme oranınız % 

200, kat sayısı 4, katlar arası bekleme süresi 10-15 dak. 

Eğer fırça kullanıyorsanız fırça tipi 1 cm. yassı 

yağlıboya fırçası, kat sayısı 2, katlar arası bekleme 

süresi 30 dak. Bu uygulamada akmaya izin vermeden 

yüzeyi iyice doldurmaya özen gösterin … Kemikleşmesi 

için 24 saat süre verdikten sonra 800 numara zımpara 

ile sulu bir şekilde tesviye edip aşağıda görülen sonuca 

ulaşıyoruz. 



Ana güverte ve gövdeyi resimlerde görüldüğü şekilde 

maskeleyip, ana kabin ve havuzluğa da astar 

uyguluyoruz ve kuruyunca yüzeyini tesviye ediyoruz. 



Kit içeriğinde bulunan 1,5 x 1,5 mm. 

maun çıtalardan iki tanesine, sol 

üstte gösterildiği gibi maket bıçağının 

gövdesini merdane gibi kullanarak bir 

miktar bombe veriyoruz. Sonra 

hazırladığımız bu çıtaları küpeşte 

kenarlarına, dışa gelecek şekilde 

resimlerde görüldüğü gibi monte 

ediyoruz. Yapıştırma işlemi 

esnasında ince tip japon yapıştırıcıyı 

maket bıçağının kenarı ile kontrollü 

ve yeter miktarı geçmeyecek şekilde 

uyguluyoruz ve basamak basamak 

şiyar çizgisini takip ederek montajı 

tamamlıyoruz. Sonra da söz konusu 

çıtaları güverte ile beraber tesviye 

ediyoruz. Gövde üzerindeki olası 

taşmaları da hafif tesviyeler ile 

temizleyip düzeltiyoruz. 



Montaj ve tesviyesini tamamladığımız 

maun çıtaların etrafını ve ana güverte 

üstünü resimlerde görüldüğü gibi dikkatli 

ve özenli bir şekilde tamamen 

maskeliyoruz. 



Modelimizin ana gövdesini, ana kabinini ve 

havuzluğunu parampetleriyle beraber mat beyaz 

model boyasıyla boyuyoruz. Airbrush’ınız yoksa mat 

olmak kaydıyla sprey boya da kullanabilirsiniz. Sprey 

boya kullanırsanız hızlı geçişler ve ince katlar halinde 

çalışın. Fırça kullanacaksanız sentetik boyaları tercih 

edin ve yassı yağlıboya fırçası ile uygulama yapın. 

Boya tamamen kuruduktan sonra maskeleri sökün. 

Fırça ile uygulama yaptınız ve fırça izleri kaldıysa 800 

numara ( veya temin edebilirseniz 1000 / 1200 ) 

zımpara ile içine az miktarda sıvı bulaşık deterjanı 

katılmış suyla birlikte dikkatli bir şekilde tesviye 

yaparak giderebilirsiniz. 



Ardından turkuaz renkli zehirli boyayı 

uygulamak için gövdeyi resimlerde 

görüldüğü şekilde maskeliyoruz. 



Zehirli boya uygulamasının da kurumasını 

takiben maskeleri söküyor ve tüm modele 

parlak vernik uyguluyoruz. Airbrush’ınız 

varsa çift bileşenli akrilik parlak vernik 

kullanmanızı öneririm. Yoksa muhakkak 

akrilik sprey vernik kullanın. Bu işlem hem 

modeli koruma altına alacak, hem daha 

önce yapmış olduğumuz tüm uygulamaları 

aynı düzlem üzerine taşıyacak hem de 

dekal uygulaması için zemin oluşturacak. 

Parlak vernik tamamen kemikleştikten 

sonra 800 numara zımpara ve az miktarda 

sıvı bulaşık deterjanı katılmış su ile tüm 

yüzeyleri nazikçe tesviye ederseniz yararlı 

olur. 



Ardından resimlerde belirtilen yerlere 

dekallerimizi uyguluyoruz. Kitin içinden 

çıkan CD’de dekal uygulaması ile ilgili 

detaylı bir talimat ayrıca bulunmaktadır. 

Dekalleme işlemi talimatta belirtildiği 

şekilde tamamlandıktan sonra tüm 

modele 2. bir kat parlak vernik daha 

uyguluyoruz. Vernik tamamen 

kemikleştikten sonra bir üst basamakta 

belirtildiği gibi tesviye işlemi yaparsanız 

yararlı olur.  



Modelin sergileme kalastrasına ait olan 21-22 ve 23 no’lu 

parçaları C paftasından çıkartarak numaralı kısımları ve dış 

kontürleri tamamen çakışacak şekilde birbirlerine yapıştırıp 

kurumalarını takiben omurga ve postalardaki montaj mantığıyla 

birleştiriyoruz. 22 no’lu parçalar 21 numaranın dar kısmına, 23 

no’lu parçalar ise geniş kısmına monte edilecek. Kalastrayı 

tamamladıktan sonra modeli sol ortadaki şekilde içine oturtup 

kendi başına ayakta durabilir hale getiriyoruz. Modele 

uyguladığınız macun, astar, boya ve verniğin toplam kalınlığına 

göre salmanın oturacağı boşluklarda çubuk zımpara kullanarak 

ayarlama yapmanız gerekebilir. Model kalastra üstündeyken 

burun kısmının zeminden 55 mm. yüksekte olması gerekiyor. 

Modelin kalastra içindeki pozisyonunu buna göre ayarlayınız. 

Ayrıca doğru pozisyonu bulduktan sonra kalastra ve salma 

üzerine birbirlerini karşılayacak şekilde iki delik delip bu deliklere 

kesilmiş toplu iğne geçirirseniz modeliniz kalastrada daha 

sağlam duracaktır. 



Dümen yekesini oluşturacak 20 no’lu parça çiftini C 

paftasından çıkartıp, sol üst köşedeki resimde görüldüğü 

gibi bir parça 0,80 mm. pirinç teli gösterilen pozisyonda 

araya koyarak birbirine yapıştırıyoruz. Kurumasını 

takiben yankeski, eğe ve zımpara kullanarak son şeklini 

veriyoruz.  



 C paftasından çıkardığımız 24-25-26 ve 27 no’lu 

maun aksesuarları resimlerde görülen pozisyonlarda 

monte ediyoruz. Dümen yekesi tam orta hat üzerine 

havuzluk kenarından 3 mm. geriye açacağımız deliğe 

monte edilecek. 15 numaralı havuzluk alabandalarını 

ne kadar doğru şekilde monte ettiğinize ve 

kullandığınız astar + boya + vernik kalınlığına bağlı 

olarak 24 numaralı havuzluk taban ızgarasını, 

kenarlarına tesviye yaparak yerine alıştırmanız 

gerekebilir. Bu işlemi yapmanız gerekirse 220 numara 

takozlu zımparayı dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın. 



Maun aksesuarların montajı 

tamamlandıktan sonra kalastra dahil tüm 

modele saten vernik uyguluyoruz. 

Airbrush kullanıyorsanız model verniği,  

kullanmıyorsanız akrilik sprey saten vernik 

kullanmanızı öneririm. Bu işlem 

sonucunda tüm modelde yeknesak bir 

görüntü elde ediyor ve ana inşa işini 

bitirerek donanımlara geçiyoruz.  



25-26 ve 27 numaralı maun kapaklar 

üzerine merkezden merkeze 5 mm. 

aralıkla hazır olarak açılmış deliklere 

uyacak şekilde, resimde görüldüğü gibi 

0,80 mm. pirinç telden mini pense 

kullanarak yapacağınız kulpları monte 

edin. Kulpların kapak üst yüzeyinden 

toplam yüksekliği 1,5 mm. olacak. 



Zincir loçası için resimde gösterilen pozisyona 3 mm. çapında ve yeterli 

derinlikte bir delik açarak içine orta boy kuş gözü yerleştiriyoruz. Deliğin 

merkezini ilk önce biz ile belirlemenizi, belirledikten sonra 1 veya 1,5 mm. ile 

delmenizi , sonra 3 mm.’ye genişletmenizi öneririm. 



Direk ve iskota donanımını oluşturmak üzere 

kullanacağımız 8 adet mapayı resimlerde gösterilen 

pozisyonlara açacağımız 1 mm.’lik deliklere monte 

ediyoruz. Deliklerin yerlerini ilk önce biz ile belirlemeyi 

unutmayın. İskele ve sancak küpeşteler üzerindeki ikişer 

mapa , ana direk oturma deliğini tam ortalayacak ve 

aralarında 18 mm. mesafe olacak şekilde yerleştirilecek. 

Kıç üstündeki iskota görevi görecek olan çift ise havuzluk 

parampet bitiminden itibaren 3 mm. geriye yerleştirilecek. 



Lumboz çerçevelerini yapmak üzere büyük 

ve orta boy kuşgözlerinden ikişer tanesini 

ana kabinin iskele ve sancak taraflarında 

açılmış deliklere monte ediyoruz. Eğer 

yapmış olduğunuz astar + boya + vernik 

uygulamasından dolayı delik çapları 

daralmış ise, silindirik eğe ile yapacağınız 

hafif müdahalelerle sorunu giderebilirsiniz.  



Uygun boyda kestiğimiz zinciri ilk önce bir ucundan 

çıpanın üzerindeki aneleye geçiriyor ve çıpayı 

gösterilen pozisyonda başüstü güverteye monte 

ediyoruz. Sonra da zincirin öbür ucunu loçadan aşağı 

sarkıtıp sabitliyoruz. 



Uskurun gerekli tesviye ve temizliğini 

yapıp milini yerleştiriyoruz. Ardından 19 

no’lu dümen yelpazesinin dolgu verniği + 

astar + boya + vernik işlemlerini 

tamamlayıp ikisini birden resimlerde 

görüldüğü şekilde monte ediyoruz. Dümen 

yelpazesini monte ederken parçanın ve 

gövdenin üzerine karşılıklı açacağınız 

deliklere yerleştireceğiniz bir topluiğne 

parçası ile daha sağlam ve doğru 

pozisyonda montaj yapabilirsiniz. 

Yelpazenin yatayda ve dikeyde duruş 

açılarına dikkat !!! 



Kazboynu takımının mafsal parçalarını, bir parça 1 mm. 

pirinç çubuğu mil olarak kullanıp birleştiriyoruz. 

Ardından milin uç kısımlarını 0,5 mm. pay bırakarak 

yankeski ile kesip , masa üstü mini işkencenin örs 

kısmına dayayarak her iki ucu çekiçle kontrollü bir 

şekilde hafifçe vurarak eziyor ; böylece hem milin 

yerinde kalmasını hem de mafsalın hareket edebilir 

olmasını sağlıyoruz.  Takibinde 2 gözlü küçük bağlama 

çemberinin tesviye ve temizliğini yaparak montaja hazır 

hale getiriyoruz. 



Bumbayı yapmak üzere kitten çıkan 4 mm. çapında yuvarlak 

çıtadan 9,5 cm. uzunluğunda bir parça kesiyor ve kazboynu 

mafsalıyla, 2 gözlü küçük bağlama çemberini resimlerde 

görüldüğü gibi iki ucuna monte ediyoruz. Bağlama çemberini 

monte ederken çıtanın uç kısmının çapını eğe ile bir miktar 

düşürmeniz gerekecek. Bu işlemi yaparken kontrollü ve özenli 

olun. Çember sıkı bir şekilde oturana kadar deneyerek işleme 

devam edin ve çıtanın boyunu kısaltmamaya özen gösterin. 

Ayrıca kazboynu mafsalı ve bağlama çemberinin aşağıdaki 

resimde görüldüğü gibi paralel durması önemli. 



Ana direk ve üzerindeki donanımları yapmak üzere ilk önce kitten çıkan 5 mm. 

yuvarlak çıtadan 24 cm. uzunluğunda bir parça kesiyoruz. Sonra T tipi 

koçboynuzlarının kol boylarını eğe ile sol üst resimde görüldüğü gibi bir miktar kısaltıp, 

tesviye ve temizliklerini yaparak montaja hazır hale getiriyoruz. Ardından kazboynu 

takımının direği kavrayacak çember kısmını, çapını ayarlayarak direk dibinden 16 mm. 

yukarıya monte ediyoruz. Çember üzerindeki mil yatağı bundan sonraki tüm 

montajlarda omurga hattı üzerinden tam kıç istikametine bakacak şekilde 

düşünüyoruz. Sonra direği geçici olarak yerine takıyor ve kabin dışına çıktığı seviyeyi 

kurşun kalemle çember şeklinde işaretliyoruz. Takibinde kazboynu çemberiyle direğin 

kabin dışına çıktığı hizanın tam orta noktasını bularak yine çember şeklinde işaretliyor 

ve sol ortadaki resimde  görülen aksesuarları bu hat üzerine monte ediyoruz. Mil 

yatağının omurga hattı üzerinden tam kıç istikametine baktığını varsayarsak ; 

koçboynuzlarından biri 90° sancağa , ikincisi tam baş hattına, mapanın ise 90° 

iskeleye bakacak şekilde yerleşmesi gerekiyor. Ardından, içinden topluiğne 

geçirdiğimiz şeffaf boncuk ile direk tepesindeki silyon fenerini hazırlıyoruz. Sonrada 

tesviye ve temizlik işlemleri yapılmış 3 gözlü büyük bağlama çemberi ve bir mapa ile 

beraber alttaki resimde görüldüğü gibi direk tepesine monte ediyoruz. Çemberin 

kollarının iskele / sancak ve baş istikametine bakacak, mapanın ise aynı kazboynu 

çemberinin mil yatağı gibi omurga hattı üzerinden kıç istikametine bakacak şekilde 

olması gerekiyor. Ayrıca flok yelkenini taşıyacak ıstralyayı bağlamak üzere bir adet 

mapayı daha, direk tepesinden 6,5 cm. aşağıya ve baş istikametine bakacak şekilde 

monte ediyoruz. ( Eğer yelkenleri açık pozisyonda yapacak iseniz bu mapayı ve direk 

dibindeki tüm aksesuarları ana yelkeni direğe geçirdikten sonra monte edin )    



Aynı ana direğin tepesindeki silyon fenerinde yaptığımız gibi yine kitten çıkan 

kırmızı ve yeşil boncukları kullanarak iskele / sancak fenerlerini yapıyor ve 

kırmızıyı sola ( iskele ) yeşili ise sağa ( sancak ) resimde görülen pozisyonlara 

birer delik açarak monte ediyoruz. 



Şimdi sıra bu modeldeki en kritik işlemlerden 

biri olan ana direk montajında… Bu işlem 

esnasında geç kuruma süresinden dolayı size 

ayarlama yapmak için daha fazla zaman 

tanıyacak olan masif veya normal ahşap 

tutkalı kullanmanızı öneririm. İlk önce 28 no’lu 

maun direk ıskaçasını direk dibinden dikkatli 

bir biçimde geçirerek çıkabildiği en yüksek 

noktaya kadar iterek çıkartıyoruz ve akabinde 

ana direği, kazboynu çemberindeki mil yatağı 

tam kıç hattına bakacak şekilde yerine monte 

edip bir sonraki sayfada belirtilen pozisyonu 

yakaladıktan sonra kuruması için bir gece 

veya eşit süre bekliyoruz. 



Doğru şeklide monte edilmiş direğin önden bakıldığında 90°, yandan 

bakıldığında ise 2-3° kıça doğru eğimli pozisyonda durması gerekiyor. 



Maun ıskaçayı dikkatli bir şekilde 

iterek direk dibine oturtuyoruz. 



Kitten çıkan köpük parçadan falçata ile keserek 95 

mm. x 15 mm. x 6 mm. ölçülerinde bir blok 

hazırlıyoruz. Sonra hazırladığımız bloğun uzun 

kenarlarından bir tanesini zımpara ile yuvarlatıyor ve 

alttaki resimde görüldüğü gibi camadan halatlarının 

oturması için yine zımpara ile üzerinde oluklar 

açıyoruz. 



Kitten branda bezi lazer kesim olarak çıkmaktadır. Sökülme riskini önlemek 

amacıyla, hazır kesilmiş branda bezinin tüm kenarlarına maket bıçağının 

kenarıyla değdirmek suretiyle ince kıvamlı japon yapıştırıcı uygulamanızı 

öneririm. Takibinde branda bezinin sol ortadaki resimde gösterilen kulak 

kısımlarına yine belirtildiği şekilde çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Bu bant 

branda bezini köpük bloğun üstüne çok daha sabit ve istediğimiz formda 

sarmamıza yardımcı olacak. Bu işlemden sonra hazırladığımız köpük bloğun 

yuvarlattığımız uzun kenarını 1 no’lu orta hat üzerine oturtup, ilk önce 2 no’lu 

kanattaki bandın koruyucu kağıdını sökerek içe doğru köpüğün üzerine 

katlıyoruz. Takibinde tüm branda bezini orta hat üzerinden köpük bloğun 

üzerini saracak şekilde ikiye katlayıp, bumbayı sol altta gösterildiği şekilde 

araya yerleştirdikten sonra 3 no’lu kanatlardaki bantların koruyucu kağıdını 

çıkartıp branda bezini bumbayı da saracak şekilde üst üste bindirerek 

yapıştırıyoruz.  4 no’lu kanatları bumbayı yerine yerleştirdikten sonra ana 

direğin üzerine sarılmak üzere açık bırakıyoruz. Bu işlemi takiben resimlerde 

gösterildiği gibi açık renk ip kullanarak brandayı bumbanın üzerine 

bağlıyoruz. Bağlama işleminde ipi 2 kat sarıp sonra sıkarak düğümlerseniz 

çok daha gerçekçi bir görüntü yakalarsınız. Düğümlerin üzerine maket bıçağı 

ile ince tip japon değdirirseniz geri açılma riskini ortadan kaldırmış olursunuz. 

İşlem bittikten sonra bumbanın sol alttaki resimde görüldüğü pozisyonda 

durması gerekiyor. Branda sarma işlemi bittikten sonra birleşme yerlerine 

maket bıçağının kenarını kullanarak ince tip japon yapıştırıcı emdirmenizi 

tavsiye ederim. 



Koyu renk ip kullanıp resimlerdeki sırayı takip 

ederek baş ıstralyayı bağlıyoruz. 



Yine koyu renk ip kullanıp resimlerdeki 

sırayı takip ederek iskele ve sancak 

çarmıklarını her iki tarafta da bağlıyoruz. 



Bumbanın arka ucundaki bağlama gözlü çemberin üst 

gözüne yeterli uzunlukta koyu renk ip bağlayıp, resimlerde 

görüldüğü şekilde yerine yerleştiriyoruz. Bumbanın arka 

ucunun öne göre bir miktar yukarıda durması gerekiyor. 



Resimlerdeki sırayı takip ederek kıç ıstralyayı da bağlıyor 

ve brandanın önde açık bıraktığımız kanatlarını, çift taraflı 

bantların koruyucu kağıdını söküp, birbirleri üzerine 

bindirerek ana direğin etrafına sarıyoruz. 



Iskotayı da resimde görüldüğü gibi açık renk ip kullanarak bağlıyoruz. 



Kanca aksesuarlarını ve yeterli 

uzunlukta açık renk ip kullanarak ana 

yelken ve flok yelkeninin mandarlarını 

hazırlıyoruz. 



Ana yelken ve flok yelkeni mandarlarını resimlerde 

gösterilen numaraları takip ederek bağlıyor ve ana 

direk dibindeki T tipi koç boynuzlarına 8 şeklinde 

sararak üzerlerine ince tip japon uygulayıp sabitliyor 

ve fazlalığı tırnak makası ile kesiyoruz. Flok yelkeni 

mandarını 4 numaradan 5 numaraya doğru yürütürken 

baş ıstralyanın üzerine dolarsanız daha gerçekçi bir 

görüntü elde edersiniz. 



Kitte verilen 4 adet koçboynuzunu, pimlerini yankeski 

ile kesip, gerekli tesviye ve temizlikleri yaparak 

montaja hazır hale getirdikten sonra, resimlerde 

gösterilen pozisyonlara monte ediyoruz. 



29 no’lu maun tutamaklardan 2 tanesinin 

tesviye ve temizliklerini yaptıktan sonra, 

ana kabinin üzerinde her iki tarafa, 

gösterilen pozisyonda 3 mm. içeriye 

gelecek şekilde monte ediyoruz. 

Takibinde alttaki resimde gösterilen yere 

uygun çapta bir delik delip, içine küçük 

kuş gözü monte ederek eksozu 

yapıyoruz. 



Can simidini 400 numara ile hafifçe 

zımparaladıktan sonra mat beyaza boyuyor 

ve kuruduktan sonra üzerindeki şeritleri 

kırmızıya boyayarak yerine yerleştiriyoruz. 

Bu işlemler esnasında airbrush, sprey veya 

fırça tercih edebilirsiniz. 



1 mm. pirinç çubuktan keseceğimiz 22 mm.’lik bir 

parçayı, küçük kuş gözünün içinden, alttan 2 mm. 

dışarıda kalacak şekilde geçirip üstten çıkan uzun 

kısmını bir miktar bükerek bayrak gönderini 

hazırlıyoruz. Daha sonra kitte verilen çıkartma bayrak 

setini karşılıklı yapıştırıp gönderin üzerine sol altta 

gösterildiği gibi yerleştirerek , belirtilen pozisyonda 

açacağımız deliğe yerleştirip modelimizi 

tamamlıyoruz. Bayrağı çeşitli çapta silindirik cisimlerin 

üzerine sararak daha gerçekçi bir duruş elde 

edebilirsiniz. 



Eğer yelkenleri açık şekilde yapmayı 

arzu ederseniz CD içeriğinde bulunan 

yelken kalıbı dosyasını direk A4 kağıda 

çıktı alıp, takip eden sayfalardaki yapım 

talimatlarını uygulayarak yelkenleri 

hazırlayabilir ve kullanabilirsiniz. Kitle 

beraber verilen büyük halkalar ana 

yelkenin ön yakasındaki kuşgözlerine , 

küçük halkalarda flok yelkeninin ön 

yakasındaki kuşgözlerine takılacaktır. 

Ana yelken, alt yakasından bumbaya 

koyu renk ip kullanarak kuş gözlerinden 

bağlanacaktır. Ana yelkeni direğe, alt 

kısmındaki donanım ve aksesuarları 

monte etmeden önce geçirmeyi 

unutmayın. Mandar kancalarını 

yelkenlerin en üstündeki kuş gözlerinden 

geçirebilir ve yelkenleri çektikten sonra 

mandar halatlarını yine direk dibindeki 

koçboynuzlarına bağlayabilirsiniz.     





 

İsteyen modelciler için flok ve ana yelken için yeterli kumaş kitin içinde ayrıca olacak. 
Kuşgözü denilen matafyon olarak kullanılacak pirinç aksesuarları yelkene basmak için 
gerekli alet ve malzemeleri sırasıyla açıklamak istiyorum.  

 

1- Yelken paftasından faydalanıp üçgen yelkenlerin uç taraflarını biz ile daire çizerek 
deliniz. Kağıt paftayı kumaş üzerine koyup kurşun kalemle deliklerden yelkenlerin üç 
noktası işaretlendikten sonra cetvel yardımı ile noktalar birleştirilip üçgen şekil elde 
edilecek. Kumaşın altına reklam bülteninden koparacağınız birinci hamur bir kağıt koyup 
İnce hızlı yapıştırıcı ile çizgilere önce bir yüzden kuruyunca diğer yüzden sürünüz. İyice 
kuruduktan sonra varsa kumaş makası veya normal makas ile tam çizgiden kesiniz. 
Yapıştırıcı sürmekteki amaç; yelken kumaşının kenarlarını dikmeyeceğimiz için kumaşın 
dağılmasını, iplik vermesini önlemek.   

Yelken paftasında yelken kenarlarına basacağınız matafyon (kuşgözü) yerleri 
işaretlenmiş olacağından biz ile bu işaretli noktaları delerek kestiğiniz kumaş yelken 
üzerine denk getirip kurşun kalem ile işaretleyiniz.    

 

2, 3- Kit içinde verilecek köpüğün üzerine koyacağınız yelkene kuşgözlerini basmak 
(monte etmek) için önce biz ile işaretli yerleri daire çizerek deliniz. Kuşgözünü biz ucuna 
geçirip köpük üzerindeki yelkenin kenarına sokunuz. Tırnağınızla veya pens ile 
kuşgözünü stoplayıp bizi geri çekiniz.   

 

4, 5- Kit içinde verilecek MDF parçasını tezgah olarak kullanıp kuşgözünün dar ucu üste 
gelecek şekilde yelkeni ters çeviriniz. Yine kit içinden çıkacak; ucu taşlanmış çiviye 60-
100 gr arası bir çekiç ile 3 defa kuşgözüne hafifçe vurduktan sonra direkt 3 defa kuşgözü 
üzerine hafifçe vurulacak, bu işlemler gereği kadar tekrarlanmalıdır.   

 

6- Mini yan keski ile hatalı olan veya patlayan kuşgözünü kesip kolayca çıkarttıktan sonra 
tekrar deneyebilirsiniz.  
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Her türlü soru ve önerilerinizi 

 

msalihoglu@gemimodelciligi.com 

ve 

komdgurhan@hotmail.com 

 

e-posta adreslerinden iletebilirsiniz … 
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KEYİFLİ MODELLER … 


