Portaldrage
Hvis man gerne vil lave en drage der ser anderledes
ud end de fleste, kan man gå i gang med en portaldrage. Den består af mange individuelle »drager«
der er forbundet til hinanden ved hjælp af en line,
der går fra den ene side af portalen til den anden.
Portalen kan laves så stor man har lyst – det er kun et
spørgsmål om materiale og tid. I en klasse eller familie kan hver jo lave sin farve, og så kan de gentages
flere gange hen over portalen.
Materialer (én drage)
Dug: 1 stk 45 x 45 cm
Plast til hale 3 x 90 cm
1 stk dragepind ø 4-5 mm
Tape
Forbindelsesline helst flettet line med en trækstyrke
på min 35 kg
Byggevejledning
Skær dragen ud efter en skabelon. Dekorer eventuelt
dragen. En nem måde at skabe en god effekt, er at
skære dragen langs ryglinien og udveksle med en
anden farve (se billedet).

Forside / Skabelon
45 cm

11 cm

45 cm

34 cm

Bagsiden

Tape pinden fast til dragen hele vejen i længderetningen.
Linerne, der danner selve buen skal på hver side af
dragerne have minimum 3 meter snor der kan bindes
fast i noget stabilt og for at drageportalen starter et
stykke over jorden.
Der er to måder at forbinde dragerne på:
1) Dragerne hænger sammen på samme snor. Placer
dragen på forbindelseslinen med en afstand mellem
hver på 30-40 cm. Forstærk med armeret tape yderst
i spidsen. Tape resten af linen fast hele vejen over
dragen som vist på illustrationen.
2) Dragerne kan bindes på og af efter behov.
Ved hjælp af armeret tape fæstnes et lille stykke
tændstik eller lignende i spidserne af dragen. Lav et
hul og bind linen til den næste drage fast.
Ude bindes hver ende fast i noget, der står stabilt i
jorden, så vil portaldragen strække sig som en bue
over pladsen mellem de to fastgøringspunkter. Ved
at nærme de to punkter til hinanden får portalen en
dybere bue.
God fornøjelse !

Metode 1
19 mm armeret tape
Buk ned

38 mm tape
Gennemgående line

Gennemgående line

Buk ned

Metode 2
19 mm armeret tape
Ø 3 mm rundstok

Buk ned

Til næste drage

