Sy nytt bomkapell själv

Har bomkapellet och sprayhooden på Din Vigg blivit lite blekta och nötta genom
åren? Då kan Du ge Din båt ett otroligt lyft genom att själv tillverka nya.
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Det gjorde jag med mycket gott resultat. Jag började med bomkapellet för att
träna upp mig för det svårare jobbet med att tillverka ny sprayhood.
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Alla mått i cm
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Öljetterna monteras enligt ritningsmåttet. Det sista
snöret kan vara längre för att spänna ut kapellet mot
bomänden. Alternativt kan öljetterna utgå, om knytbanden
sys fast, eller också ersätts bådadera med korta bitar kardborrband.
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Blixtlåset sys i enligt skissen så att det stängs nedåt (söm
6+7+8+9)
Eftersom det kan finnas en variation i bomlängd
kan det vara bra att provmontera kapellet innan
änden sys klar (söm 10).
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Börja med att sy underkanten. Gör en dubbel fåll på 25 mm färdigt mått.
Det ger styvhet och förstärkning till öljetterna (söm 1+2). Lägg sedan
rätsida mot rätsida och nåla ihop det hela. Sy 15 mm in från kanten.
Öppna upp kapellet och vik ned sömmen åt sidan och sy rakt igenom det
hela (söm 3+4).
Sy en 15 mm dubbel fåll i halsen, som går runt masten (söm 5). Om
man önskar kunna knyta till om halsen syr man lämpligen fast ett
knytband i akterkant enligt skissen.
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Antingen kan man klippa ut delarna och sicksacka kanterna eller skära ut
delarna med en vässad lödkolv – typ varm kniv. Då behövs ingen sicksack.
Sy med vanlig maskin utrustad med en grov nål (jeansnål). Antagligen får du
justera både den övre och undre trådspänningen. Träning på spillbit kan
varmt rekommenderas.

180

Bred ut väven på golvet, mät ut och rita på väven efter min ritning. Glöm inte
att lägga till alla sömsmåner och tänk på att det finns minst två varianter – en
som är bredare i ryggen och en smalare (som jag ritat med streckade linjer).
Det beror på bom- och segelfabrikat. Jag tog den bredare varianten och det blev
inte för stort.
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Först inhandlades tre meter kapellväv från Watski på 145 cm bredd. (Om Du
köper annan bredd eller tänker skarva får Du räkna om längden.) Blixtlås, tråd
och öljettsats inhandlades samtidigt.
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Här följer beskrivningen:

Bomkapell, Måttritning

GOOD LUCK!
Bill Thompson
Copyright Viggenklubben

Blixtlås,
stängs nedåt

Söm 5

Underkant
Dubbel fåll 25 mm
Dubbel söm

S öm

Eventuellt Halsband

3+ 4

Söm 1+2

Öljetter kan ersättas med
insydda band eller korta
bitar kardborrband
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Bomkapell, Konstruktionsskiss
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