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Materiale:
Spectrum 100SF ICE 3mm
Diverse farver af Spectrum Glas
Form lille glasfod
Form lille ring
Separator
Elmers Lim

Art.Nr. 9650006
Art.Nr. 3522273
Art.Nr. 3522272
Art.Nr. 3565050
Art.Nr. 3562606

Trin 1
Skær en cirkel med en diameter på 15 cm af S 100SF. Skær en cirkel med en
diameter på 9cm af pastelgrøn. Kronbladene og de små blade er lavet af grape,
champagne og mørkegrøn.
Fiksér kronblade og blade med et par dråber af Elmers Lim.
Nu kan du lave farveovergange eller skygger med frits og få kronbladene og
bladene til at se tredimensionelle ud.

Trin 2

Læg de 2 stykker i din ovn og fuse dem ved ca. 765°C.

Trin 3
Påfør separator til begge forme og lad det tørre. Det bedste er at tørre dem i ovnen i 10
minutter ved 250°C.
Trin 4
Nu kan de fusede bægerdele lægges i formen. Først lægges den mindste cirkel til foden,
centreret på højden. Læg nu ringen ned på fodformen og placér blomstercirklen på ringen.
Klar til slumping! Den største cirkel vil falde igennem ringen og vil møde det nederste stykke så begge stykker vil danne bægeret. Hold øje med emnet under slumpingen.
Temperaturen kan variere for forskellige farver og designs. Den violette blomst på fotoet er
slumpet med en højere temperatur, så glasset er bulet ud på siderne af foden. Pas på det
ikke buler for meget! Så kan det måske være svært at tage skålen ud af formen!
Hvis du vælger en lavere temperatur, vil stykkerne kun mødes lidt på hinanden
(ligesom i vores andre eksempler).
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Trin 5
Efter nedkøling kan skålen nemt fjernes fra formen.
Til en ny slumping renses formene og ny separator påføres.

Fusing*:

Slumping*:
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210 min - 610°C - 60 min
120 min - 743°C - 5 min
Spring over- 765°C - 5 min
Spring over- 510°C - 60 min
90 min - 426°C - 10 min
160 min - 37°C - 0 min

180 min - 593°C - 10 min
60 min - 693°C - 10 min
Spring over- 720°C - 20 min
Spring over- 510°C - 60 min
90 min - 426°C - 10 min
120 min - 315°C - 0 min

Tips:
Man kan også få flotte effekter med andre designs. Smelt stringers på overfladen, virkelig
geometrisk. Under slumping vil designet forandre sig og dreje skævt.
Lav nogle farveovergange med frits. Store frits ændrer også facon.
Eller brug nogle glas som f.eks. Spectrum System96 Spirit eller Opal Art.

*Alle informationer er uden garanti / smeltepunkter skal tilpasses den respektive ovn.

1x
Cirkel 15cm
diameter

Kronblad, lille 6 x

Kronblad, stor 6 x

Forhold 1

1x circle
9cm
diameter

Blad 6 x

Forhold 1

