
Til det sidste skår
3522266 Patty Gray Fusing form
3522517 Form, Rund Skål
3565200 Primo Primor
3551102 Fiberpapir 1mm 
Glasskærer + Strimmeltang 
Glasrester (System96 eller Bullseye)  ca. 1,4 kg.

Step 1
Påfør Primo Primor til formene 3522266 og 3522517. Lad dem tørre fuldstændigt før brug.
Form 3522517 skal bruges til slumping efter glassets første brænding og sættes derfor til
side til step 7.
Step 2
Når Primo Primeren er helt tør, lægges et stykker fiberpapir ned i formen (3522266).
Step 3
Brug din foretrukne glasskærer (eks. Nikken 3128000) og strimmeltang (eks. 3211500) til at
sikre dig at dine glasrester får den ønskede størrelse. Mindre stykker kan trimmes til med en
saksetang (eks. 0031000) Vi anbefaler 2-2,5 cm i højden og 1-1,5 i bredden. Der kan med
fordel arbejdes med forskellige størrelser, så det er ikke afgørende at det er præcist. Større
transparente stykker vil give den færdige skål en klarere udtryk, hvor mindre opake stykker
vil få den til at fremstå mørkere og mere solid.
Step 4
Når alle stykker er skåret, placeres de i formen med fiberpapir. Sørg for at blande størrelser
og farver.
Step 5
Formen med de skårne rester placeres nu i ovnen. Formen kan med fordel sættes op på
afstandsstykker, små stykker vermit eller lignende. Det vil være en fordel for både
opvarmning og afspænding.
Step 6
Når brændingen er slut og glasset afkølet vil pladen af rester nu fremstå flad og
sammenhængende.

Overfør den nybrændte glasplade til form 3522517 og sæt den i ovnen til slumping.

Brændingskurve for System96: 
01. 180 min - 500°C 
02. Skip - 650°C 
03. 30 min - 650°C 
04. Skip - 790°C 
05. 30 min - 790°C 
06. Skip - 510°C 
07. 120 min - 510°C 
08. 240 min - 430°C 
09. 15 min - 430°C 
10. 120 min - 375°C 
11. 10 min - 375°C 
12. End

Brændingskurve for slumping 
System96: 
01. 240 min - 500°C 
02. Skip - 650°C 
03. 30 min - 650°C 
04. Skip - 510°C 
05. 120 min - 510°C 
06. 240 min - 430°C 
07. 15 min - 430°C 
08. 120 min - 375°C 
09. 15 min - 375°C 
10. End 


