
r

JUNIOR LINESTYRET
BEGYNDERMODEL

S T X K LI S T E

Nr Antal Benævnelse Materuile Div. bemærkninger

l i propel og motot følger ikke med sættet
2 4 bolte jern skruer, møtriker og skiver
3 l motorfundament krydsfinér færdiglavet
4 2 forstærkninger bøg kontursavet

5-5a l + l krop balsa kontursavet
6 l tre kan tfundament krydsfiner færdiglavet
7 l bolt jern l skrue, 3 møtriker, 2 skiver
8 l trekant aluminium færdiglavet
9 l stødstang pianotråd færdiglavet

10 l horn aluminium færdiglavet
11 l haleplan balsatræ kontursavet
12 l højderor balsatræ kontursavet
13 l finne balsatræ kontursavet
14 l haleslæber balsatræ kontursavet
15 8 hængsler lærred 20 cm bændel
16 l understel pianotråd færdiglavet
17 2 hjul bøg færdiglavet
18 2 bøsninger metal færdiglavet
19 l forkantliste balsa færdiglavet
20 l bagkanthste balsa færdiglavet
21 l planunderside balsa færdiglavet
22 3 ribber balsa færdiglavet
23 6 ribber balsa færdiglavet
24 2 styreliner pianotråd ubearbejdet
25 l linestyr celluloid ubearbejdet

ÉjWÅ&t:

1. Sæt hjulene (17) på understellet (16), skyd bøsningen (18) på plads og 
klem den ind i hakkene i understellet med en bidetang eller lignende.

2. Lim selve kroppens to dele (5 og 5a) sammen.
3. Sæt understellet på kroppen og lim de to forstærkninger (4) ind over 

understellet og til kroppen. Lim meget grundigt! (Fig. 1).
4. Skyd motorfundamentet (3) ind i 'Ksopnasi!. -(LJLæiing. og lim også kraf

tigt her, både til krop og til forstærkningerne (4). (Fig. 1).
5. Lim hornet (10) på højderoret og saml haleplanet Og højderoret, som fig. 2

viser.
6. Skyd haleplanet ind i kroppens udskæring og lim fast.
7. Montér trekantfundamentet (6) og trekant (8), som fig. 3 viser. Trekanten 

skal kunne bevæges let mellem de to skiver, medens møtrikerne spændes tilpas 
kraftigt mod trekantfundamentet.

8. Skyd stødstangen (9) ind i hullerne i hornet og trekanten. Søm og stift 
trekantfundamentet på motorfundamentet nøjagtigt der, hvor trekantens lange side 
er parallel med kroppen, og hvor højderoret står vandret.

9. Lim finne og haleslæber på plads.
10. Opmærk ribbernes plads på planundersiden (21).
11. Lim forkanten (19) på planundersiden, og sæt nogle ikke for kraftige tøj

klemmer på under tørringen.
12. Læg planundersiden på et bord og lim ribber og bagkant (20) på. (fig. 4).
13. Udskær linestyret (25), bor huller for styrelinen og lim det på plads.
14. Beklæd planets overside med eet stykke japanpapir, smør lim på for- og 

bagkant samt alle ribber.
15. Skyd planet ind i kroppens udskæring og lim det meget grundigt fast til 

krop og motorfundament.
16. Montér styrelinerne (24) og bøj dem i facon, som tegningen viser.
17. Afrund og puds krop, halepartiet, yderste planribber, forstærkninger m. v., 

dog ikke motorfundamentet.
18. Dop hele modellen grundigt 3—* gange.
19. Montér motor med propel.
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FLYVEVEJLEDNING
Når modellen er færdig, kommer man til det allersværeste ved begyndelsen 

af linestyret flyvning — at vente på godt vejr. Her kan det ikke siges for mange 
gange, at man hellere må vente en uge for meget end een dag for lidt. — I vente
tiden kan man så gøre sit udstyr komplet.

Linerne skal have en længde af 10—11 m og er af tynd, stærk snor. Hver line 
skal kunne tåle ca. 6—7 kg’s træk. Almindelig kinesertråd er altså ikke nok. Som 
håndtag kan man udmærket bruge en stump kosteskaft, eller man kan skære et 
specielt håndtag ud af et stykke træ.

Til at fylde brændstoffet på med kan man godt bruge en parfumetragt, men 
er man lidt fingernem, kan man let lave sig et påfyldningsapparat af en gammel 
håndsmørepumpe eller lignende. Det betaler sig i det lange løb at have dette i 
orden.

Er det endelig en dag stille vejr, kan man, forudsat alt andet er i orden, fore
tage den første flyvning. Som medhjælper bør man helst vælge en, der selv har 
fløjet med linestyrede modeller eller i det mindste har kendskab til disse. Flyv
ningen skal foregå på en jævn græsmark eller lignende. En asfaltplads kan ikke 
anbefales. Har man først fundet sig en velegnet plads, kan man begynde at rulle 
linerne ud. Disse fastgøres i modellen, og hele styringen afprøves omhyggeligt. 
Derefter kommes brændstof på tanken, cg motoren startes. Når denne kører jævnt 
med ikke alt for stor hastighed, stilles modellen på jorden, og piloten løber ind 
til håndtaget, mens hjælperen holder modellen. Når piloten har afprøvet styrin
gen en sidste gang og sikret sig at banen er fri for tilskuere, giver han et tyde
ligt tegn til medhjælperen, at han skal slippe modellen. Under kørslen på jorden 
gives halv opadklap; når modellen er kommet i luften, flader man langsomt ud 
ved at give mindre og mindre højderor og fortsætter i 2—3 m højde. Det er en 
ganske ubetydelig bevægelse af højderoret d. v. s. håndtaget, som skal til for at 
ændre modellens flyvehøjde. Under den første snes flyvninger bør man blot be
stræbe sig på at holde samme højde, hvilket kan være svært nok. Har man først 
fået lidt rutine, kan man begynde på frivillige stig og dyk m. m. Når motoren 
standser, lader man modellen glide mod jorden i en vinkel på ca. 10°. I 10—15 cm 
højde flades modellen ud og holdes der, indtil den staller, og »falder« til jorden.
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