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letala

Iz tršega papirja in nekaj koščkov lesa si 
lahko izdelate pisanega metulja, ki bo 
popolnoma sam letal nad travnikom. 
Za pogon uporablja navito gumo, ki vrti 
vijak in tako metulja dvigne v zrak.

Najprej si naredimo trup iz papirnate 
cevi. Na okroglo cev ali kos lesa premera 
15 do 20 mm navijemo tri plasti tršega 
papirja (šeleshamer) in ga zlepimo z 
lepilom za papir. Pazimo, da papirja 
ne zalepimo na cev. Tako dobljeno 
papirnato cevko snamemo s šablone 
in z ostrim olfa nožem na vsaki strani 
naredimo po dve zarezi, v kateri bosta 
vstavljeni dve leseni letvici. Spodnja naj 
ima dimenzije 5 x 5 mm, zgornja pa naj bo širša – 
približno 10 mm. Na zgornji letvici v sredini zvrtajte 
majhno luknjo premera 1,5 mm in skoznjo porinite 
kovinsko žico premera 1 mm. To žico ukrivite, kot 
je prikazano na risbi. Spodaj ima zanko, na katero 
boste nataknili gumo, zgoraj pa zatič, da se ne bo 
prosto vrtela. Žico z ukrivljeno zanko porinite skozi 
zgornjo letvico, nanjo vstavite majhno kroglico in 
nato še skozi nosilec propelerja. Sedaj žico ukrivite 
nazaj in zataknite v nosilec propelerja. Za kroglico 
lahko uporabite perlo, kakršno uporabljajo pri 
šivanju oblek.

Nosilec propelerja naredite iz koščka lesa dimenzij 
30 x 15 x 10 mm. Na vsakem koncu zarežite utor 
po diagonali približno 1 cm globoko. Pazite, da 
bosta utora zarezana nesimetrično. V ta utora  
vlepite dva kraka propelerja, ki ju izdelate iz tršega 
kartona.

Tudi krila metulja so iz tršega papirja, z lepilom 
za papir ju nalepite na trup. Da bo spoj trdnejši, 
si pomagajte z dvema papirnatima trakovoma, ki 
ju na vsaki strani prilepite na spoj med trupom in 
krilom. Krila lahko tudi pisano pobarvate, vendar 
ne uporabljajte vodnih barv, ker bo papir nabrekel 
in ne bo več raven. Najbolje je uporabiti flumastre. 

Za pogon uporabljamo gumo, vendar mora biti 
pravilno izdelana. Uporabimo tanke gumijaste 
trakove, ki jih spojimo v šop in pritrdimo na 
zgornjo kljukico. Na spodnji strani mora ta guma 
gledati ven za približno 3 cm in jo lahko nataknete 
na spodnjo letvico. Zdaj lahko motor že navijete. 

LETEČI METULJ VELIKAN

Propeler vrtite z roko v nasprotni smeri, kot se bo 
potem vrtel. Ko boste začutili, da je guma že dovolj 
trda, metulja dvignite nad glavo in ga navpično 
vrzite navzgor. Propeler se bo začel vrteti in 
dvigovati metulja v višave.

Za sam let je seveda pomembno tudi težišče. Ker 
model v glavnem leti le navzgor je najbolje, da 
je težišče pomaknjeno čim bolj nazaj. Vendar pa 
z obteževanjem ne smete pretiravati, kajti težak 
model bo letel slabše. Ker je model lahek se ob 
nerodnem pristanku ne bo poškodoval, zato lahko 
z obteževanjem eksperimentirate. Najbolje je na 
zadnji konec počasi nizati papirne sponke, vse 
dokler model lepo ne poleti. Na koncu pa lahko ob 
papirno cevko prilepite manjši vijak, enake teže kot 
so nanesle papirne sponke. Model bo tako lepši 
in ob pristankih nam ne bo treba skrbeti da se 
sponke snamejo.

Ker je izdelava zelo preprosta, si lahko naredite 
tudi metulja drugačnih oblik, ali pa mu prilepite 
več kril. Zanimivo je, kako oblika vpliva na sam let 
metuljčka. Pazite le, da bo teža čim manjša, saj bo 
tako metuljček res dobro letel.
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