ENKLA BARNDRAKAR:

”SLEDDY” – draken i en liten väska
•
•
•
•
•

SEK 180 kr inkl. virvel/lekande

+4 år, med linan på rull-handtag
flyger bra i svag till frisk vind (tycker dock inte om mycket böjig vind)
inga pinnar behövs
80 m lina ingår
medföljande karabinhake fungerar som ett litet vikt i frisk vind: man knyter fast
haken längs ner i svansen
Mönster att välja på:
•
•
•
•
•
•

pirat (rot & svart)
regnbåg-färgad
prinsessa (gul & rosa)
enhörning (regnbåge)
pony (blå)
Mus med propeller (mörkrosa)

OBS! Sleddy-draken kan skickas med posten.
Frakt tillkommer: 1 eller 2 Sleddys = 44 kr

”EDDY 1” - den klassiska formen
•
•
•
•
•

SEK 229

+ 5 år med en lina
68 x 68 cm + 200 cm svans
flyger bra i svag till frisk vind
enkelt att sätta ihop
40 m lina på rull-handtag ingår
Mönster att välja på:
•
•
•
•
•

pirat / dödskalle
haj
enhörning
panda
clownfish

”EDDY 2” - den klassiska formen
•
•
•
•
•

SEK 239 SEK 195

+ 5 år med en lina
75 x 75 cm + svans
flyger bra i svag till frisk vind
enkelt att sätta ihop med 2-3 pinnar
40 m (?) lina på D-handtag ingår
Mönster att välja på:
•
•
•
•
•

pirat *
prinsgroda *
säl *
anka *
mus

* design av konstnären Heidi Perc

EXTRA ERBJUDANDE ! ! ! ! ! ! ! ! * så länge lager räcker
”Mulvard på flygande matta” - en söt kompis SEK 229 SEK 149
• + 5 år med en lina
• 75 x 75 cm + svans
• flyger bra i svag till frisk vind
• enkelt att sätta ihop med 2-3 pinnar
• 40 m (?) lina på D-handtag ingår

”EDDY 3” - den klassiska formen
•
•
•
•
•

SEK 175

+ 5 år med en lina
63 x 63 cm + svans
flyger bra i svag till frisk vind
enkelt att sätta ihop med 2 pinnar
40 m lina på D-handtag ingår
Mönster att välja på:
•
•

Swirl (kringlar)
Peace

”MINI-EDDY” – den liten rackare *
•
•
•
•
•

SEK 85

+ 5 år med en lina
30 x 30 cm + 400 cm svans
flyger i måttlig till frisk vind
* flyger inte lika lugn och stabil som sin storebror
redan färdigt ihopsatt
20 m lina på en liten D-handtag ingår
Mönster att välja på:
•
•

pirat / dödskalle
enhörning

”Phönix” - en vacker & stabil flygare
•
•
•
•
•

SEK 330 kr

+ 5 år med en lina
120 x 205 cm
flyger i måttlig till frisk vind
enkelt att sätta ihop
40 m lina på en rull-handtag ingår

”Black Bat” - vampyrens bästa vän

SEK 349

• + 5 år med en lina
• 120 x 60 cm + svansar
• flyger i svag till frisk vind
• barn behöver hjälp att sätta ihop
• 40 m lina på en rull-handtag ingår

”Papagoja” - en färgglad krabat SEK 249
•
•
•
•
•

+ 8 år, med en lina
140 x 118 cm + 3 avtagbara 300 cm svansar
(tas av vid lättare vind)
flyger bra i måttlig till frisk vind
mindre barn behöver hjälp att sätta ihop
40 m lina på D-handtag ingår

”3D - Raven” - en stor svart fågel SEK 349
•
•
•
•
•

+ 8 år med en lina
140 x 75 cm, ingen svans
flyger bäst i måttlig vind
barn behöver hjälp att sätta ihop
40 m lina på en rull-handtag ingår

”BUTTERFLY” – den vackraste som finns
•
•
•
•
•
•

SEK 330 kr

+ 8 år, med en lina
130 x 80 cm + 2 ggr 600 cm svans
flyger bra i måttlig till frisk vind
extra vackert flygbild & mycket stabil i luften!
barn behöver hjälp att sätta ihop
40 m lina på rull-handtag ingår
Mönster att välja på:
•
•
•
•

Ruby (gul-orange-rosa-lila)
Monarch (gul-orange)
Buckeye Blue (blå med gula kringlar)
Swallowtail (gul-blå med spetsig form neråt)

Buckeye Blue
Monarch

Swallowtail

”Fox Kite” - en söt kompis
•
•
•
•
•

Ruby

SEK 349

+ 8 år med en lina
145 x 110 cm + 350 cm lurvig svans
flyger i svag till måttlig vind
barn behöver hjälp att sätta ihop
40 m lina på en rull-handtag ingår

”Serpent” - superlång, men enkelt att flyga

•

• + 8 år med en lina
• 100 x 87 cm + 670 cm svans
• flyger i svag till måttlig vind
• enkelt att sätta ihop
40 m lina på en D-handtag ingår

”3D – Flying Dinosaur” - imponerande! SEK 439
•
•
•
•
•

+ 8 år med en lina
67 x 195 cm + 2 svansar
flyger i måttlig till frisk vind
barn behöver hjälp att sätta ihop
40 m lina på en D-handtag ingår

”3D - Red Baron Flygplan” - en riktig veteran!
•
•
•
•
•

+ 8 år med en lina
104 x 100 cm + svans
flyger i måttlig till frisk vind
barn behöver hjälp att sätta ihop
40 m lina på en rull-handtag ingår

SEK 449

SEK 549

SPORTDRAKAR SOM STYRS MED 2 LINOR
OBS! För att styra en drake med 2 linor behövs en helt annan teknik än att flyga en
drake med 1 lina! Om du aldrig har gjort det tidigare så borde du läsa handledning
(längs ner i katalogen) eller få hjälp av någon som har gjort det tidigare.

”Dancer” / ”Racer” - extra vackert med långa svansen!
•
•
•
•
•

SEK 299

+ 8 år med 2 linor att styra
90 x 90 cm + 15 m svans
flyger bäst i måttlig vind
mycket enkelt att sätta ihop
2 x 25 m lina på 2 rull-handtag ingår
Mönster: regnbåge-färgad, dödskalle blå eller svart

”Multikite” - Allt-i-allo: 1 lina-flygning OCH 2-linor-styrning
•
•
•
•
•
•

+ 8 år
hela familjen blir nöjd med både möjligheten
87 x 1230 cm (över 12 meter lång!)
flyger i måttlig till frisk vind
inga pinnar = mycket hållbar & liten packning
2 x 25 m lina på 2 sling-handtag OCH 60 m lina rull-handtag ingår

SEK 499

”Delta-Form” – dra dina figurer på himmelen!
•
•
•
•

2 linor att styra
flyger i måttlig till frisk vind
finns reservdelar (kan repareras)
sportiv & snabb flygning

Varianter att välja på:

”Flame”
•
•
•
•

SEK 349

136 cm spänna
bra nybörjare-drake + 10 år
flyger bäst i måttlig vind
2 x 25 m lina på sling-handtag ingår

”Calypso II rainbow”

SEK 299

• 110 cm spänna
• bra nybörjare-drake + 8 år
• flyger bäst i måttlig vind
• 2 x 20 m lina på rull-handtag ingår

”Skydart”
•
•
•
•

SEK 495

175 cm spänna
pålitlig drake + 14 år
flyger bäst i måttlig vind
2 x 25 m lina på sling-handtag ingår

Letar du efter någon special drake t.ex. en tricksdrake, en
stuntkite för högre vindhastigheter eller för svag vind, skriv ett
mejl, jag har några hemma (Drops, Ninja, Yukon, Jive, Limbo,
Storm Eater...).

”Skärmdrakar” - vinn en dragkamp mot vinden!
•
•
•
•
•

2 linor att styra (ingår)
flyger i måttlig till frisk vind
inga reservdelar (kan inte repareras)
mycket dragkraft (olika på storleken !)
inga pinnar = liten packning

OBS! Vanligvis anpassar man drakens storlek efter drakflygarens kroppen, dvs
mindre kropp = mindre skärmdrake (man vill ju inte flyga iväg). Man kan ju
alltid flyger en mindre storlek (isf blir dragkampen mindre hård). Om en
familj vill dela på en skärmdrake måste storleken anpassas för minsta flygare.

bild

drake

storlek

ålder

Symphony
Beach 1.3

130 x 55 cm

Symphony
Beach 1.8

ingår

välja

pris

+ 8 år

rainbow,
flame,
mango

SEK 399

180 x 60 cm

+ 12 år

rainbow

SEK 549

Paraflex
1.7

170 x 70 cm

+ 12 år

flame,
blue

SEK 549

Symphony
Beach 2.2

220 x 73 cm

+ 16 år

rainbow,
mango

SEK 749

Sigma fun
2.0

200 x 66 cm

+ 14 år

grön-blåsvart-vit

SEK 749

Paraflex
2.1 med
stång

210 x 80 cm

+14 år

svart-röd

SEK 989

EXTRA ERBJUDANDE ! ! ! ! ! ! ! ! * så länge lager räcker

”Speed Foil 2x Green Venom” - giftig design! SEK 849 SEK 649
•
•
•
•

2 x 25 m linor med sling-handtag
+ 12 år
dragkraft & speed = extra häftigt!
186 x 75 cm

SKÄRMDRAKAR SOM STYRS MED 4 LINOR
OBS! Man borde kunna styra en 2-linors-drake!

”Paraflex Trainerkite 2.3” - utnyttja vindens kraft!
•
•
•
•
•

4 linor (2 linor går ihop till 1 i mitten) på stång (ingår)
+ 16 år
flyger i måttlig till frisk vind
bra dragkraft för en mindre person att åka efter (t.ex. skridskor, skateboard)
230 x 80 cm

”Paraflex Trainerkite 3.1” - utnyttja vindens kraft!
•
•
•
•

SEK 1.795

SEK 2.495

4 linor på stång (ingår)
+ 18 år
bra dragkraft för en vuxen person att åka efter (t.ex. skridskor, skateboard)
280 x 100 cm

”Alpha Quad 2.5” - utnyttja vindens kraft!
•
•
•
•
•
•

4 linor på 2 quad-handle (ingår)
groundstake ingår
+ 16 år
flyger i måttlig till frisk vind
mycket dragkraft – leka på ängen eller åka efter på skridskor, buggy, skidor ...)
300 cm flat span

”Paraflex Quad 3.9” - utnyttja vindens kraft!
•
•
•
•
•
•

SEK 1.899

SEK 2.790

4 linor på 2 quad-handle (ingår)
groundstake ingår
+ 18 år
flyger i måttlig till frisk vind
mycket dragkraft för en stor vuxen person – leka på åkern eller åka efter på
skridskor, buggy, skidor ...)
360 x 120 cm

Reservdelar till drakar:
Behöver du reservdelar till din drake, så kan du beställa dem som vanligt via mejl. Ange
vilken drake du har (hälst med beteckning) och vilka du behöver. När det gäller pinnar
behöver jag veta längd, diameter (i mm) och om det är rör eller fullstav. Skicka gärna
med bilder av dem delar som gick sönder eller av ställen på draken där det saknas en
del.

Linor för barndrakar och en-lina-drakar finns bara på rull-handtag. Vi har även
reservlinor för styrbara drakar med 2 linor (reserv för 4-linors-drakar har jag inte
hemma). Ange styrkan i kg eller kp, om du inte vet så ange vad draken heter och hur
stor den är.

HANDLEDNING HUR MAN FLYGER EN DRAKE MED 1 LINA
•
•
•
•
•

Du behöver veta varifrån vinden kommer
Ställ dig med ryggen mot vinden och en stor fri yta framför dig (t.ex. på en äng)
Du behöver inte springa men om du VILL springa, spring alltid MOT vinden
Små barn borde ha hjälp av en vuxen med starten (se bild 2)
Släpp aldrig linan, annars flyger din drake iväg!
vind

vind

HANDLEDNING HUR MAN STYR EN DRAKE MED 2 LINOR
HUR DU FLYGER EN STUNTKITE
Var alltid en säker drakflygare!
1. Välj ett öppet område bort från hinder, kraftledningar och träd.
Du behöver jämn vind för att flyga din stuntdrake, det rekommenderas att flyga i vindstarka
eller starka vindar för lärande. Vinden måste alltid komma från ryggen.
2. Sätt ihop draken genom att följa monteringsinstruktionerna från tillverkare. Fästa dina
linor till draken med knyten som visas i bild. Se till att alla linorna – även dem som är fast
på draken - är fria från trasslar och lika långa.
Viktigt: Använd hela linor-längden!
Plastdelen, som linorna hade varit
påvecklad, lägger du på en säker
plats eller du stoppa den ner i
fickan, lägg den inte i gräset, för
den kommer du aldrig hittar där
igen!

3. I början behöver man ha någon som håller i draken för att man ska kunna starta (se
bilden). När man ha blivit proffs, kan man starta från marken. Vid starten är det viktigt att
man dra i båda linorna parallel med samma snabba rörelse, annars kommer draken kastar
sig direkt mot en sida. När din drake flyger upp - låt den klättra som en vanlig drake & hitta
en jämn vind innan du börjar försöka kontrollera draken.
4. Lär dig att styra först - när du drar åt höger vrider draken åt höger (medurs), när du drar
åt vänster vrider draken åt vänster (moturs). Få känslan av din drake genom att försiktigt
dra höger, sedan vänster osv. (se bild). Håll draken i himlen så högt som möjligt. När du
flyger en cirkel eller slinga, så kommer linorna vrida sig, men det är helt ok. Du kan
fortsätta styra utan skillnad. Nästa gång du flyger en cirkel eller slinga, så styr den i
motsatt riktning, detta kommer att ta vridningen ur linorna.

För att landa din drake, flyga på en låg nivå till extrema vänster eller höger om vindrutan.
Rik upp näsan, ta ett par steg mot draken så glider den till marken.
5. FÖRSÖK att inte krascha !!
Lär dig flyga draken i måttliga vindar.
En crash-dyk kan skada din drake. Om du har kraschat ska du kontrollera att draken har
inte blivit skadat och att alla pinnar sitter kvar där dem ska. Det är oerhört viktigt att
alla pinnar och förbindelse-delar skjuts tillbaka ner till det ursprungliga läget, annars kan
draken förstöras på riktigt vid nästa flygning. Denna ”svagheten” är ett försiktighetsåtgärd
som är inbyggd för att förhindra drakskada.

LYCKA TILL & HOPPAS DU HA JÄTTE ROLIGT MED DIN DRAKE !!!
GLÖM INTE ATT MAN BEHÖVER ÖVA LITE INNAN MAN ÄR PROFFS:
ALLA ÄR NYBÖRJARE NÄR DEM BÖRJAR. ;)

