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<p>�</p> <p>Volt egy tervem. Bek�ni p� �js�ot, de valami sz�, egyedi k��t szerettem
volna, nem holmi m?b?rt. J�t az �let, hogy legyen val�i b?rk��. T�y, hogy ez
el�g�megn�eli majd az �at, de maradand� szeretn� alkotni, ez�t d�t�tem emellett. � ezt a
b?rk��t szerettem volna megkoron�ni egy intarzi�al, amelyet gobelinb?l k�zeltem el. Megvolt
a k�, ami alapj� szerettem volna megcsin�ni a h�z�t, de hogyan ford�sam � a k�et
lesz�olhat�mint��</p> <p>Ekkor j�t az �let, hogy kellene egy olyan alkalmaz�, amely ezt
lehet?v�teszi. Siker�lt is csin�ni egy olyan programot, amely a megadott k�b?l �
meghat�ozott fonalt�us alapj� elk�z�i az adott k� lesz�olhat�mint��. Ezut� m� nincs m�
dolog, mint kih�ezni. Na persze ez a nagyobb feladat! :)</p> <p>R�ebben m� volt egy ilyen
pr��koz�om, egyik rokonom nagyon szeretett h�ezni, de m� unta azt a p� katal�ust, amit
k�lf�dr� szerzett be. Akkoriban m� az internet gyerekcip�en j�t, �y nem is weben
k�z�ettem el a programot. P� mint� siker�lt csin�nom, azonban a program elveszett.</p>
<p>Azt� a fenti ok miatt ism� el��be ker�lt, hogy kellene egy lesz�olhat�minta a
b�k��hez. Pr��koztam az interneten, de nemigen j�tam sikerrel. Bevallom annyira nem is
keresg�tem. Itthon pr��tam meg p�z�t megcsin�tatni a mint�, de annyira k��lm�yesnek
bizonyult - sz�os lev�v�t� -, hogy ink�b a saj� kezembe vettem az �gyet. Az alkalmaz�t a
webre k�z�ettem el, amelynek sz�os el�ye van.</p> <p>� ha m� megvan ez az alkalmaz�,
akkor mi�t ne tegyem ezt mindenki sz��a el�het?v� h�ha m�nak is sz�ks�e van ilyenre.
Ez vezetett oda, hogy csin�ok egy honlapot, amely err?l fog sz�ni. Nem vagyok nagy ismer�e
a gobelin h�z�nek, az alapokat tudom; a h�z� sz�omra egy eszk�, amely seg�s��el
el�hetem a c�omat, de nem nevezn� a hobbimnak.</p> <p>A honlap fejleszt��e terveim
ugyan vannak, azonban az id?m kev�. Majd megl�juk mi lesz. A jelenlegi oldal alapvet?
funkci�kal van ell�va: egyszer? f�um, egy r�z a h�eknek, egy minta katal�us � persze a
minta szerkeszt?. A minta katal�ust arra tal�tam ki, hogy a felhaszn�� megoszthass�
egym�sal a mint�kat. Elk�zelhet?nek tartom ugyanis, hogy �tal�os mint� is fognak sz�letni,
mint bet?k, sz�ok, �latfigur�, melyeket sz�esen osztan�ok meg m�okkal is. A
mintakatal�ust ez�t tettem fel.</p> <p>Szerintem a gobelin az utca ember�en �gy �, mint
egy r�im�i technika, amely olykor m� giccsesnek sz���vall�os, illetve sz�adfordul�
figur�at, mint�at �r�ol. Megmondom �zint� �y vagyok vele � is. Ideje lenne egy kis
fiatals�ot, moderns�et vinni ebbe a m�fajba � ennek semmi akad�ya. Egy kih�zett gobelin
k� b�hol meg�lhatn�a hely�, csak a t�� kell j� megv�asztani! Egy Vasarely k�et
ugyan�gy ki lehet h�ezni, mint egy Forma-1-es versenyaut�, vagy S�s�-t a s�k�yt. Csak a
k�zelet szab hat�t.</p> <p>Mindenkinek sok sikert � sz� h�z�eket k��ok!</p>
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