Tipsheet
Nuggets maken
Fuse zelf je glasnuggets
De HotPot is uitermate geschikt voor het zelf maken van glasnuggets die je
vervolgens in je mozaïek kunt gebruiken. Zie voor de algemene instructie de
Tipsheet Nuggets op de HotPot-site (www.microwave-hotpot.com) of bij de HotPot
Downloads op www.tilesandtools.eu. Deze tipsheet gaat verder in op het gebruik
van verschillende materialen.
In het mozaiek van de pelikaan is het oog gemaakt met een zelfgemaakte ovale
nugget.

De verschillende materialen die je kunt gebruiken
In principe kun je elke soort glas versmelten in de HotPot, hou er echter wel
rekening mee dat verschillende soorten glas ook een verschillende
uitzettingscoefficient (COE) kunnen hebben. Als je verschillende soorten glas met
elkaar wilt versmelten moet je er voor zorgen dat het glas allemaal het zelfde COE
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heeft, anders loop je het risico dat het eindresultaat uiteenspat door de spanning
die is ontstaan.
De uitdaging is dat van de meeste soorten glas het COE niet bekend is. Dit is
overigens eenvoudig op te lossen door speciaal fusingglas te gebruiken. Dit glas is
speciaal gemaakt voor glasfusing en heeft een bepaalde COE-waarde die is
aangegeven. Maar ook als je dit niet weet is het mogelijk om leuke nuggets te
maken. Als je namelijk maar 1 soort glas gebruikt, kun je dit altijd versmelten. Dan
krijg je weliswaar nuggets van deze ene kleur, maar je bent niet gebonden aan een
ronde vorm. Snij eens een ovaal of een vierkant of driehoek, of leg eens meerdere
laagjes op elkaar. Op deze manier kun je spelen met de uiteindelijke vorm van je
nugget.
Het is ook leuk om nuggets te maken van millefiori en als ze allemaal dezelfde COE
hebben, kunnen ze perfect gecombineerd worden.

Ook het smelten van een enkele millefiori, al dan niet geknipt geeft leuke
resultaten.
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Smalti is ook een goed materiaal om nuggets mee te maken. De COE is weliswaar
niet bekend, maar het productieproces van Orsoni maakt verschillende tinten smalti
uit hetzelfde glas. Dit stelt je dus in staat om nuggets van 1 kleur in verschillende
tinten te maken die waarschijnlijk goed samen gaan. Hier is uiteraard geen garantie
voor te geven, maar testen wijzen uit dat het in de meeste gevallen goed gaat.
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Zoals je ziet zijn de mogelijkheden eindeloos. Je wordt begrensd door je eigen
fantasie. Veel plezier en creativiteit met de HotPot!

Veiligheidsvoorschrift
Mozaïek maken en glas smelten kan gevaarlijk zijn. Draag daarom altijd beschermende
kleding en een veiligheidsbril.
Tiles & Tools is wettelijk niet aansprakelijk voor schade of letsel als het gevolg van het
maken van mozaïeken of gebruik van de door ons geleverde produkten.
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