Millefiori COE 104 - praktische tips en voorbeelden
Het fusen van millefiori COE 104 in de HotPot
Het fusen van deze millefiori is geweldig leuk en in principe erg gemakkelijk. Je kunt de millefiori tegen
elkaar aan smelten, maar ook op een glasplaatje, onder een glasplaatje of zelfs ertussen.
In deze Tipsheet geven we je een aantal voorbeelden van hoe dat in zijn werk gaat.

Grotere millefiori langzamer opwarmen
De kleine millefiori kunnen op een normale snelheid in de magnetron (in de HotPot) worden opgewarmd.
Echter, hoe groter de millefiori zijn, hoe belangrijker het is om langzamer te verwarmen. Als glas té snel
wordt opgewarmd, kan het kapot springen tijdens het verwarmingsproces.
Onder “normaal” opwarmen wordt verstaan dat in een kleine HotPot het glas 5 tot 8 minuten nodig heeft
om tot een volledige versmelting te komen. Bij een Maxi HotPot ligt dat ongeveer tussen de 9 en 15
minuten. Meestal stook je dan de magnetron op zo’n 550 watt. Een en ander is sterk afhankelijk van je
magnetron, sommige magnetrons bereiken deze resultaten met minder of meer wattage!
Het is belangrijk om de grotere millefiori ( vanaf 10 mm) langzamer op te warmen. Hoe groter de
millefiori, hoe lager je het wattage moet instellen. Omdat niet elke magnetron hetzelfde werkt, kunnen we
geen exact advies geven maar een richtlijn is 400 watt voor millefiori van 10-12 mm en voor de hele grote
millefiori (15 mm) kun je zelfs 250 watt hanteren. De benodigde tijd kan in dan misschien wel oplopen tot
25 minuten en dat is voor de grotere millefiori echt noodzakelijk. Beter te langzaam dan te snel!

Toepassing 1: losse millefiori

Als je de millefiori helemaal tegen elkaar aan plaatst, zullen ze vanzelf tot 1 geheel smelten.
Het is natuurlijk belangrijk dat ze goed op hun plaats blijven liggen dus plaats de bodem van de HotPot
met daarop (op vilt en ovenpapier natuurlijk) de millefiori, in de magnetron, zonder het deksel.
Pas als je ziet dat ze allemaal op hun plek zijn blijven liggen, plaats je het deksel op de bodem.
Tip: Om er zeker van te zijn dat alles tijdens het stoken exact zo blijft liggen, kun je het beste zonder het
glazen draaiplateau werken. (verwijder in dat geval ook het draaimechanisme van de glasplaat)

bezoek voor meer info:: www.microwave -hho
ott pot .com

Toepassing 2: millefiori óp een glasplaatje

De millefiori kunnen ook op een transparant glasplaatje worden gelegd, voor een mooiere vorm.
Let op: gebruik hiervoor uitsluitend het COE-104 glas, dat verkrijgbaar is via je HotPot dealer!

Toepassing 3: millefiori ónder een glasplaatje

Het is ook erg mooi om een glasplaatje over de millefiori te smelten. Daardoor ontstaat een mooie
glanslaag aan de bovenkant en krijgt het geheel meer diepte. Maak het glasplaatje enkele millimeters
groter dan de millefiori, zodat het er mooi overheen smelt.
Let er wel op dat het glasplaatje goed horizontaal ligt, dus gebruik millefiori van gelijke hoogtes.

Toepassing 4: millefiori tussen 2 glasplaatjes

Het is zelfs mogelijk om de millefiori tussen 2 glasplaatjes te smelten. Hierdoor krijg je een mooi
massief resultaat waar de bloemetjes en figuurtjes echt midden in het glas komen te zitten.

bezoek voor meer info:: www.microwave -hho
ott pot .com

Toepassing 4: een enkele millefiori

De grotere millefiori lenen zich uitstekend om los te smelten.
Leuk als hangertje of oorbellen!

Formaat eindresultaat
Hoe groter de millefiori en hoe meer glasplaatjes je gebruikt, des te groter wordt het uiteindelijke
resultaat. Houdt hier terdege rekening mee. Als het glas naast het papier terechtkomt, kan het de
bodem van de HotPot beschadigen, en als het tegen de zwarte binnenkant van het deksel aan komt,
zal die onherroepelijk schade veroorzaken.
Zeker bij de grotere millefiori is dat dus echt iets om vooraf over na te denken!

TIP: lijm de millefiori vast
Om het werken met (zeker de kleine) millefiori te vergemakkelijken, kun je
gebruik maken van de speciale FuseMaster lijm. Hiermee kun je er gemakkelijk
voor zorgen dat alles op zijn plaats blijft liggen. Deze lijm droogt langzaam (ca.
1 uur) dus echt vastplakken duurt langer, maar al is het nog niet volledig droog,
dan houdt het de millefiori prima op zijn plaats. Het kan ook
probleemloos in de HotPot worden gestookt als het nog niet
volledig is opgedroogd. De lijm laat geen verbrandingsresten
achter, ook niet als het glas met vochtige lijm wordt gefused.
FuseMaster lijm zorgt er tegelijkertijd voor dat je glas een
extra glanslaagje krijgt.

Idee: decoreer je HotLight met millefiori
Heb je al kennis gemaakt met de HotLight, het unieke wandlampje uit het HotPot assortiment?
Hiermee kun je met het HotPot glas de leukste wandlampjes maken naar eigen ontwerp. Naast het
reguliere HotPot glas kun je natuurlijk ook de lamp decoreren met gefusede millefiori!
Laat je inspireren, kijk snel op www.microwave-hotpot.com voor meer informatie, onder het kopje
INFO CENTRUM.

ASSORTIMENT MILLEFIORI
Wil je weten welke millefiori COE-104 verkrijgbaar zijn: kijk dan op de tipsheet “Algemene informatie”
bij het INFO CENTRUM van de website www.microwave-hotpot.com

FOTO GALLERIJ
Foto’s van millefiori werkjes zijn te zien op de website www.microwave-hotpot.com , onder het kopje
FOTO GALLERIJ
bezoek voor meer info:: www.microwave -hho
ott pot .com

