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P1 - Propelleraxel 0,5 mm pianotråd eller
        gitarrsträng.
P2 - Propellerlagringen är ett mässingrör med 0,5 mm
        innerdiameter eller röret från en 0,5 mm blyerts-
        stiftpenna, t.ex. Pilot Super Grip 0,5.
P3 - Nav av plaströr från bomullstoppar,
       14 mm långt.
P4 - Propellerbalk av rund tandpetare.
P5 - Propellerblad klippt ur tunnväggig  engångs-
       plastmugg.

P2

                Bygg propellern så här:
1. Gör hål i mitten på navet P3 med en nål.
2. Stick igenom propelleraxeln  P1, gör  den
    U-formade bockningen.
3. Skjut på propellerlagringsröret P2 och bocka den
    bakre av propelleraxeln till en krok.
4. Kapa till balkarna P4 och tryck fast i navet.
5. Limma bladen P5 på balkarna så att
    propellerdiametern blir ca 88 mm.
6. När limmet torkat - vrid balkarna i navet och ställ in
    en bladvinkel på ca 45°.

Vänster vinghalva - längre!

Framkant

Bakkant

Lämplig gummimotor är en ca. 25 cm lång
slinga av 1,5 x 1,0 mm modellflyggummi.
Smörj snodden med lite såpa, diskmedel
eller "Armor-All" från bensinmacken. Rätt
smord klarar en sån gummimotor minst
900 varv.

Alla lister i vinge och stabbe är ca
1,5 x 1,0 och skärs ur ett lätt 1,0
mm balsaflak. Notera att listerna
ställs "på högkant".

Höger vinghalva - kortare!

Tyngdpunkt för komplett
modell inklusive nosblock,
propeller och gummimotor.

Kroppsflygar'n
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Lämpligt papper är japan-
papper eller silkespapper från
blomsteraffären.
Måla en snygg dekor med
filtpennor och ett papper som
skydd under.
Stryk klädselpapperet med ett
strykjärn inställt på "Bomull".
Detta är viktigt för att inte
papperet senare skall krympa

och göra modellen skev!
Vänd papperet uppochner på ett bord.
Använd ett limstift och lägg på tunnt
med lim. Kroppen kläs en sida i taget.
Tryck fast de limbestrukna ytorna mot
papperet, vänd och låt torka.
Skär eller klipp rent när limmet torkat.

Klädsel

V-form 20 mm

Propelleraxel ca
2° nedåtriktad

Stabilisatorn limmas fast
snett på bakkroppen. Vrid
stabben så att den vänstra
spetsen sitter 2 mm längre
fram än kroppens bakände.
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Nosblocket byggs upp av 2 mm balsa (N1 och N2).
Förstärkningarna N3 och N4 görs i 1 mm balsa.

Fixa vingens V-form så här:
1. Bygg och klä vingen plant.
2. Skär ett snitt i  vingbalken från
    undersidan vid     -marke-
    ringarna.
3. Böj upp och palla upp
    vingspetsarna 20 mm.
4. Lägg en liten droppe lim i
    snitten och låt torka
    över natten.

När stabben är klädd skärs ett
litet snitt i fram- och bakkantens
undersida  vid     -markeringarna.
Lyft upp spetsarna 90° så att de
bildar fenor. Lägg en liten droppe
lim i snitten och låt torka över
natten.

Den här tvärpinnen behövs bara
på kroppens undersida.

Alla lister i kroppen är 1,5 x 1,5 mm lätt balsa.

Nosförstärkning
av 1,5 mm balsa.

Förstärkning i kroppssidorna för bakre
"gummimotorpinnen". Förstärkningarna
tillverkas av 1,5 mm balsa. Gör hål så
att pinnen passar lagom trögt.

En 1,5 - 2 mm tjock tandpetare får
fungera som bakre "gummimotorpinne".
Limma inte fast!

Kroppsflygar'n har
inspirerats av Pussycat,

konstruerad av Dick
Baxter, USA.

P4 Pilen              visar
balsans fiberriktning.

Om du skriver ut eller kopierar ritningen -
kontrollera att storleken blir rätt!
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