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Drys på tallerknen 

1. Lav fritkugler ved at følge fritkugleopskriften som kan findes i vores Infocenter. Når fritkuglerne er lavet 

bør de vaskes grundigt i en finmasket si med varmt vand. 

2. Skær cirkler af 18. cm. Tre cirkler i klart basisglas og tre cirkler i opak glas. Det er op til en selv hvilke 

farver man vælger, men for et resultat som det på billeder anbefales det at bruge de hvide/beige/fersken 

farver. 

3. Rengør glasset og læg den farvede cirkel nederst og basisglasset øverst. 

4. Mal et tyndt lag GlasTac holdelim på toppladen og drys fritkuglerne på og evt. juster deres placering med 

en pincet. Det er ikke afgørende om den flade side på kuglerne er nederst. 

5. Brænd ved en fullfusing temperatur 

6. Det er muligt at der efter brænding omkring fritkuglerne, vil kunne ses en lille støvet kant. Denne kant 

kan man komme af med ved at drysse en fint lag klar pulver over hele fladen (to gryn tykt) og brænde 

glasset endnu engang på 774°-788°C i 10. min. 

7. For at gøre dem til tallerkner slumpes de på eks. den. runde medium sagging form 3522532 og her kan 

formen placeres direkte på den klargjorte ovnplade. 

Tips til minifritkuglerne 

Den største forskel mellem alm. frikugler og dem der bruges i denne form er størrelsen. Her kan man nemt bruge 

medium frit i kornstørrelse 2. Som hovedregel skal man være opmærksom på at brænde dem på en ovnplade 

med separator og at bruge transparent frit. Da de er små, har de ikke behov for så meget varme; kør ovnen op på 

810°C og hold i 10 min. Skulle der være inkluderet lyserøde frit (som indeholder guld) så lav et hold på to timer 

ved 663°C for at farven får mulighed for at udvikle sig ordentligt. 


