Tekstur i sæbeskålen

Tilføj kontrast og funktionalitet til din nye sæbeskål, med lidt hjælp fra Bullseyes glasstænger! Her er Lys
Turkis (0161) og Elfenben (0132) sat sammen, men det står frit for at vælge andre kombinationer.
Step 1.
Fuse 10.5 x 15.5 cm, 3 mm. Lys Turkis (0161-0030) på et stykke 3 mm. basisglas af samme størrelse.
Step 2.
Skab tekstur i sæbeskålen ved at tack fuse 3 mm Elfenbensstænger (0132-0576) —
vælg fra to fremgangsmåder:
1. Dots
-Lav dots ved at klippe stykker på 8-10mm af en glasstang, placer stykkerne oprejst på en ovnhylde beklædt
med Thin Fire. Lav en hurtigt brænding på 20 min. op 816°C, sluk derefter ovnen så de køler hurtigt ned.
-Rengør dots og arranger dem på det fusede stykke glas.
-Tackfuse stykket ved 746°C. Husk at afspænde svarende til dobbeltykkelse på det tykkeste område,
følg ’Annealing Thick Slabs’ tabellen fra Bullseye.com.
2. Riller
-Klip stykker af ca. 9.5 cm glasstang og arranger dem på det fusede stykke glas. Brug evt. en smule holdelim.
-Tackfuse ved 760 °C, også her ved en afspændingscyklus for den dobbelte tykkelse af det tykkeste område.
Den høje temperatur sørger for bløde kanter på stængerne og at de sidder sikkert på deres base.
Step 3.
Slump ned i sæbeskålformen (3522771). Netop denne brænding vil sikre at teksturen bevares. Endnu
engang afspændes den som dobbelttykkelse på det tykkeste omårde.

Det skal du bruge:
Lys Turkis (0161-0030)
Tekta Basis (1100-0380)
Elfenben (0132-0576)
Sæbeskålsform (3522771)
Thin Fire (3550800)
Saksetang (0031000)
Glasskærer (3128000)

Forslag til brændekurve
Full fuse
Rate (Grader/time)

Temperatur

Hold

1

400°F (222°C)

1225°F (663°C)

:45

2

600°F (333°C)

1490°F (810°C)

:10

3

AFAP*

900°F (482°C)

1:00

4

100°F (55°C)

700°F (371°C)

:00

5

AFAP

70°F (21°C)

:00

Rate (Grader/time)

Temperatur

Hold

1

300°F (167°C)

**

:10

2

AFAP

900°F (482°C)

3:00

3

45°F (25°C)

800°F (427°C)

:00

4

81°F (45°C)

700°F (371°C)

:00

5

270°F (150°C)

70°F (21°C)

:00

*Så hurtigt som muligt

Tackfuse tekstur

**1375°F or 1400°F (746° or 760°C)

Slumping (sæbeskålen)
Rate (Grader/time)

Temperatur

Hold

1

300°F (167°C)

1215°F (657°C)

1:00

2

AFAP

900°F (482°C)

3:00

3

45°F (25°C)

800°F (427°C)

:00

4

81°F (45°C)

700°F (371°C)

:00

5

270°F (150°C)

70°F (21°C)

:00
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