Fritkugler, nemme og sjove at lave

Fordel grov frit på en allerede klargjort ovnplade med separator. Fordel frits jævnt med en pincet,
for at sikre at der er luft omkring alle fritterne. Vi anbefaler, at brænde dem hurtigt op til 816°C,
give en holdetid på 20 min. og så slukke ovnen og lade dem køle hurtigt ned. Kuglerne opstår ved at
fritterne trækker sig sammen og kanterne rundes. De færdige kugler vil have flad bund og rundet
top.
Når kuglerne er brændt vaskes de grundigt i en fin si med vand og sæbe. Før videre brug tørres de
godt af i et viskestykke.

Anbefalinger
For det bedste resultat anbefales det at bruge transparente frits, da der
sætter sig mindst muligt separator fast på dem.
Brug de groveste stykker frit. Undlad evt. at bruge det øverste lag af frits i
din beholder, da de fineste/letteste frits lægger sig der.
Kuglerne kan tackfuses på et stykke glas og man vil stadig kunne se hvor
kuglerne er efter glasset er slumpet.

Fritkugleskål
For at lave en skål med de færdige fritkugler skal der bruges et stykke 3 mm. fiberpapir, hvor der
klippes et 13 cm rundt hul. Placer det udbrændte fiberpapir på en ovnhylde der allerede er klargjort
med separator. Fyld hullet i fiberpapiret med fritkugler således at de ligger i et enkelt jævnt lag uden
større områder uden frits. Tackfuse kuglerne i en brænding der stiger 167°C i timen op til 746°C og
med en holdetid på 10 min. I en ny brænding kan den runde plade nu slumpes og vi anbefaler form
3522608. Både tackfusing og slumpning bør afspænde efter sædvanlige principper.
Se mere på http://www.bullseyeglass.com/methods-ideas/frit-balls.html
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