www.drageriet.dk

Conyne
Conyne flyver meget stabilt op til en vindstyrke
på 5 Bf. Trækket er moderat.

4 stk ø 5 mm bøgepinde
1,3 m dragedug
2 stk 5 cm plastslange ø 5 mm
Armeret tape 19 mm
Tape 50 mm bredt
Styresnor
Ankerring

30 cm

60 cm

Materialer

30 cm

Skabelon
30 cm

30 cm

Byggevejledning

30 cm

30 cm

Dragen set forfra

Top stykker

30 cm

30 cm

Skær dugen ud efter en skabelon.
Pres på folden så den står tydelig når skabelonen fjernes.

30 cm

De to midterstykker, anvendes som topstykker.
Er der flere, der laver dragen, kan stykkerne byttes,
så dragen får flere farver.

Gennemgående pinde

Dragen set fra oven
30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Fastgør de to øverste langsgående rundstokke med
tape, se figur «forfra». Pindene er «inde» i dragen.
Sæt først tape på i begge ender, så dugen bliver strukket ud.
Fastgør herefter pindene på de øvrige steder med tape,
så de er sammenhængende med dugen i åbningen.
Sæt tapen på oversiden af dugen og bøj den ned over
pinden, sæt tapen fast på undersiden. Den underste
rundstok fastgøres til dugen.
Tape de to topstykker fast til dugen i begge sider,
så der fremkommer et trekantet rum i midten af dugen,
når dragen løftes. Husk at sætte tape på begge sider
af plasten.

30 cm

30 cm

60 cm

2)

1)

3)
Bred tape

I spidserne af de vandrette trekanter fastgøres
plastslangerne se figuren nr 1-3. Vær omhyggelig
med, at de sidder helt tæt til dugen.

Armeret tape
Slange

Den tværgående rundstok sættes i slangestykkerne,
når dragen skal op at flyve. Efter flyvningen fjernes
rundstokken, så dragen er let at transportere.
Bind styrelinen fast og monter ankerringen.

God fornøjelse!

45 cm
84 cm

Få mere at vide om dragebygning, drageflyvning
og leg med vind i bogen «Drager i vinden»
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