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Med Lazyjacks pakkes storsejlet
nemt og hurtigt sammen
EKSEMPEL 1

Ca. 1/3 af mastehøjden

Et storsejl med gennemgående pinde får du størst
fornøjelse ud af hvis du monterer Lazyjackspå din rig.
Beslag: De fittings du skal anvende til at lave et sæt
LazyJacks, kan du købe i enhver bådudstyrsforretning
eller hos os. Vi laver færdige sæt med alle nødvendige
liner og blokke. Gerne specielt tilpasset din båd.
På denne og de næste par sider finder eksempler på
hvordan det kan gøres.

Generelt

Hvis sejlet går stramt i masten kan du evt. tage hver
anden eller tredje slæde ud af sejlet, forsøg dig frem
ved først bare at føre dem uden for hulkehlen.
Du må aldrig bruge grafit, olie ell. lignende smøremidler på slæderne eller forliget. Hvid stearin, skivoks
eller tørsmøre-midler som Sailkote kan bruges.

BLOK 3

Når du sejler

Linerne må ikke genere storsejlet under sejlads, det er
bedst hvis du trækker dem frem til svanehalsen,
stikker dem foran rebekrogen og totter betjeningslinerne.Når du skal bjærge sejlet frigører du
linerne fra svanehalsen, totter betjeningslinerne
og slipper faldet. Sejlet falder så ned mellem
linerne og er lige til at sikre med et par sejsinger.
MONTERING
Før du rejser masten skal blok “3” monteres.
Det er ikke så væsentligt at den lige sidder
på denangivne højde. Er der en fitting i
nærheden så sæt evt. blokken sammen
med denne. Træk derefter linen “B” og
bind blok “1” og “2”på. Bind line “C”
i blok “2” og træk line “C”gennem
dæksblokken. Nu kan du rejse masten.
Monter et par beslag på hver side af
bommenomkring 1/3-delspunkterne.
Hvis du monterer dem på undersiden af bommen, kan du stadig
bruge din gamle bompresening.
Træk de 2 liner “A” gennem
blokkene “1”og bind dem i
beslagene på bommen.
Ved montering af alle
fittings skal du nøje påse at
der ingen skarpe kanter
kommer ved skruer
og popnitter.

Linerne bør som udgangspunkt
have følgende
længder :
A 2 stk. a’ E*1,2.
B 1 stk. a’ P*1,6.
C 1 stk. a’ P + afstanden til
betjeningsklemmen.
P = storsejlsforlig
E = storsejlsunderlig
Line: 4-6 mm, flettet forstrakt.
Blokstørrelse svarende til linerne.
Brug evt. 3 mm Spectraline som
line A og B, det giver mindre slitage
på sejlet.
Selvom du følger denne vejledning
kan du ikke helt slippe for
at fintrimme linerne efter et
stykke tids brug.
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EKSEMPEL 2

Eksempel 2 er i princippet udført som eks. 1, men
med dobbelt hanefod. Dette eksempel anvendes på
storsejl mellem 20 og 40 m2.
Linelængde foreslås som følger:
A 4 stk. a’ E * 1,5, (3,5 mm spectra)
B 1 stk. a’ P * 1,6 (3,5 mm spectra)
C 1 stk. a’ P + E (6 mm flettet)
Line A fastgøres på bommen i 1/4-dels
punkterne.
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EKSEMPEL 3

Ca. 1/2 af mastehøjden

Dette eksempel kan ikke anvendes i kombination med en
Lazy-Pack bompresening. Linerne bør som udgangspunkt
have følgende længder :
A 2 stk. a’ E gange 2,50
B 2 stk. a’ P gange 0,30
P = storsejlsforlig
E = storsejlsunderlig
Line: 4-6 mm, flettet forstrakt. Blokstørrelse svarende til
linerne. Brug evt. 3 mm Spectraline som line A og B, det
giver mindre slitage på sejlet.
Selvom du følger denne vejledning kan du ikke helt slippe
for at fintrimme linerne efter et stykke tids brug.
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Klemme på
begge sider
af bommen

MONTERING
Før du rejser masten skal line A monteres på
masten Det er ikke så væsentligt at den lige sidder
på den angivne højde. Er der en fitting i nærheden
så sæt evt. blokken sammen med denne.
Træk derefter linen “B” gennem blokken for
enden af line “A”. Nu kan du rejse masten.
Monter et sæt bøjler på hver side af bommen
omkring 1/3 delspunkterne, målt fra agterkanten.
Monter et sæt skildpaddeblokke ca. 1/3 fra
forkanten. Monter et par Clamcleats ell. lign lige
agten for svanehalsen.
Bind de 2 liner “B” fast i bøjlerne, træk dem
gennem skildpaddeblokkene og gennem
klemmerne. Ved montering af alle fittings skal
du nøje påse at der ingen skarpe kanter
kommer ved skruer og popnitter.

Skildpaddeblok på begge sider af bommen

BOMPRESENNING

Bompresenning og Lazyjacks
i kombination
Vi syr selvfølgelig også bompreseninger og Lazy Packs.
De bliver syet efter mål af en vævet acryldug som tillader sejlet at ånde. Dugen findes i del standardfarver
og i forskellige kvaliteter. Vi sender gerne farveprøver.

BOMPRESENNING

Omkring masten sider et velcrobånd som sikrer en
nem og tæt lukning.
Langs med masten lukkes den med en kraftig lynlås
og langs med bommen sidder snaplåse. Ved nokken
lukkes den med en snøre. Detaljer som gør det nemt
og hurtigt at sætte bompresenningen på.

Glasfiberpinde og
lynlås i ryggen

LAZY PACK

En Lazy Pack er en 2-delt bompresening,
hvor den agterste del sidder permanent fast
på bommen. Denne del som dækker det
meste af sejlet, bruges under ferien og på
weekendturen. Den forreste del sættes på,
når du forlader båden. Under sejlads rulles
den agterste del sammen, omkring de
indsyede glasfiberpinde, og samles med de
på syede gjorde/snaplåse. Når sejlet skal
bjærges åbner du snaplåsene,totner dine
lazyjacks, lader sejlet falde
ned i Lazy Packen og lukker
lynlåsen i ryggen.
Hvor svært kan det være?

Gjorde til liner for Lazyjacks

Udskæring til rebeliner
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Mål fra overkant flynder til underkant bom.
Mål fra forkant mast til agterkant sejl.
Omkreds af bom, inkl. sejl.
Omkreds på, 100 cm fra forkant mast.
Omkreds på masten eksl. sejl.
Omkreds på masten, inkl. sejl.
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