Della Porta
Della Porta er en rektangulær drage, der med lang
hale flyver meget stabilt. I en frisk vind har dragen
en god opdrift. Den rektangulære flade egner sig
godt til dekorationer.
Materialer
Dug 76 x 48 cm
2 stk rundstokke ø 6 mm x 90 cm
1 stk rundstok ø 6 mm x 30 cm
2 stk plastslange ø 6 mm x 6 cm
Plastrester til hale
1 stk ankerring
2,50 m styreline
Armeret tape og almindelig klar tape 50 mm
24 cm

48 cm

Byggevejledning
Dragedugen foldes, skæres ud efter skabelon og
dekoreres.

9 cm

30 cm

13 cm

På de to lange rundstokke (diagonalerne) markeres
placeringen af plastslangerne 16 cm fra én af
enderne.

76 cm

Skær/klip

Set fra oven
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Tændstik

Fastgør styreline 1 i de to øverste spidser på
dragen. Styreline 2 fastgøres i krydset mellem
diagonalstængerne og den anden ende bindes fast
i midten af styreline 1. Ankerringen fastgøres i
styreline 2 og vinklen justeres efter vindens styrke.
Ved kraftig vind flyttes ringen lidt frem mod
dragens forkant og i let vind lidt tilbage.
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Set fra siden

Indsæt tværstiveren i plastslangerne, så dragen
spændes ud.

Halen laves af lange stykker plast eller lignende,
der tapes sammen. Bredden kan variere fra 2-7 cm
og længden skal være minimum 6 m. Halen kan
laves som Y-form eller gå ud fra hver af dragens
spidser i U-form eller blot frit hængende. Ved
sidste udformning behøver de enkelte stykker kun
at være 5-7 gange dragens længde.

76 cm

Diagonal
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I hver af plastslangerne skæres et hul på midten.
Plastslangerne sættes på rundstokkene og fæstnes
med et stykke tape. Diagonalstængerne fæstnes til
dugen ved hjælp af tape. I forkantens to hjørner
forstærkes med en tændstik og armeret tape, så
styreline kan fastgøres. Der laves et lille hul til
linen mellem rundstokken og tændstikken.

Skabelon

Tværstiver

Vind

Styreline 1

Vind

Vind

Styreline 2
85 cm
115 cm

Styreline 1
Styreline 2

8-10 gange
dragens
længde

God fornøjelse!
Lars Skibelund; Drager i vinden
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