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wammie
New contributor

Joined: 02 May 2003
Posts: 4
Location: Ramsdonk
Status: Offline

Posted: Fri 02 May 2003, 16:56    Post subject: stikkers ofzo

Hoi

Ik ben een begingen in het modelvliegen en ben bijna klaar met mijn eerste kist een "colibri"

Nu was mijn vraag ik heb mijn vliegtuig bespannen in 1 dezelfde kleur en nu weet ik ni hoe jullie dar zo mooie tekeningen van maken

Doen jullie da met gewone stikkes of zijn da speciale stikkers of zijn da allemaal eigen gemakte dingen op een krimpfolie

Mogen stikkers op die krimpfolie of gaat da ni Merci voor het antwoord

wammie
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Robin Melchior
Senior contributor

Joined: 05 Apr 2002
Posts: 29
Location: Heemstede - NL
Status: Offline

Posted: Sat 03 May 2003, 18:52    Post subject:

De stickers die jij bedoeld zijn waarschijnlijk de stickers die bijgeleverd worden bij de meeste kits. Dit zijn vaak stickers met reclameteksten en ingewikkelde plaatjes.

Voor kits die dit niet bevatten is er de mogelijkheid dit met folie te bewerkstelligen.

LET WEL OP: houdt het simpel! bij een beginnersvliegtuig is het vooral belangrijk een goed onderscheid te maken tussen boven en onderzijde van de vleugel. Zorg dat je
hiervoor 2 contrasterende kleuren gebruikt.

Je hebt het vliegtuig al gefolied in 1 kleur. Nu kun je alsnog dit onderscheid maken door een aantal grote vlakken op de onder of bovenzijde aan te brengen. Ook is het handig de
tippen van de vleugels een andere kleur te geven.

[This message has been edited by Robin Melchior (edited 03-05-2003).]
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wammie
New contributor

Joined: 02 May 2003
Posts: 4
Location: Ramsdonk
Status: Offline

Posted: Wed 07 May 2003, 18:27    Post subject:

Hello

Ok merci voor de gegevens tips die wist ik nog niet.

Maar nu had ik nog een vraag mag je dan gewoon ook stikkers die je in de winkel koopt op je vliegtuigje plakken of moet je daar iets speciaals overdoen ofzo

merci

ps het bespannen lukt ni goe
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Ron van Sommeren
Senior contributor

Joined: 12 Mar 2001
Posts: 52
Location: Druten/Nijmegen
Status: Offline

Posted: Wed 14 May 2003, 12:30    Post subject:

Bespannen is een handigheidje, moeilijk voor te doen via forum. Neem vliegtuig, folie en strijkbout mee naar de club om voor te laten doen of droog te oefenen.

Clubs + adresgegevens:
www.airtoi.nl/clubs.php3
www.modelvliegsport.nl
-> clubs

Stickers nat opbrengen, dan kun je schuiven tot ze goed zitten. Met een zachte doek het water vanuit het midden van de sticker naar de rand wegpersen. Drupje afwasmiddel in
het water doen. Sticker onder water van schutvel ontdoen, dan loop je niet het risico dat de sticker aan zichzelf gaat plakken.

------------------
Met vriendelijke groet, Ron van Sommeren

Elektro fly-in & zelfbouw e-motor meeting, Nijmegen/Winssen, 22 juni 2003.
lrk-torquemax borstelloze zelfbouw e-motoren discussie.

Back to top

Display posts from previous: All Posts Oldest First Go

Airtoi forum Forum Index -> Beginners, tips en truuks All times are GMT + 1 Hour

Page 1 of 1

Jump to: Beginners, tips en truuks Go

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum

You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

You cannot vote in polls in this forum

 Airtoi forum is een onderdeel van Airtoi, wordt onderhouden door Toine Martens en maakt gebruik van phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Page generation time: 0.0338s (PHP: 59% - SQL: 41%) - SQL queries: 11 - GZIP disabled

1 van 1 18-9-2017 16:41


