Tipsheet
Monteren hangers
Als je een mooi glasstuk hebt gemaakt wat je als collier wilt gebruiken, moet je het op een of andere
manier natuurlijk wel om je hals kunnen hangen. Dat kun je op verschillende manieren doen, die we je
hier laten zien.
BAILS
De meest eenvoudige manier om een collier te maken is om een zilveren of gouden bail te bevestigen
aan een glasstukje dat klaar is. Je hoeft dan tijdens het smelten van het glas geen rekening te houden
met deze bevestiging, hooguit dat je ervoor zorgt dat je glaswerkje niet te doorzichtig is waar de bail
wordt geplakt. Bevestig de bail met een goede lijm, bijvoorbeeld een 2-componentenlijm, secondelijm of
iets dergelijks.

bails zijn er in zilver en goud

achterkant

sterke lijm erop doen

netjes afgewerkt

glasstukje erop leggen

eindresultaat
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KANAALTJE
Je kunt ook een leren veter of iets van ander mooi materiaal gebruiken dat je door het glas heen rijgt.
Dan moet er natuurlijk wel een kanaaltje in zitten en dat creëer je tijdens het opbouwen van het
werkstukje. Dat gaat als volgt, met behulp van een vuurvast silica koordje:

leg het koord op zijn plaats

rustig laten afkoelen

het koord is verwijderd

en leg er glas overheen

stoken in de HotPot

het koord zit erin

trek het koord eruit

en er zit een perfect kanaaltje in

eindresultaat

Waar je wel op moet letten is dat je niet te lang stookt. Dan smelt het bovenste glaasje te diep naar
beneden, waardoor het koord te ver aan de bovenkant komt te liggen en het kanaaltje niet mooi wordt.
Het is dan ook belangrijk dat je het stookproces goed volgt en precies op het juiste moment stopt!
Je HotPot leverancier kan dit speciale silica-koord leveren en het zit (vanaf februari 2010) ook standaard
in de HotBox.
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BOORGAT
Een derde, maar vrij lastige methode is om in een glasstukje achteraf een klein gaatje te boren. Hiervoor
heb je een diamantboortje nodig met een diameter van 2 mm. En dan komt het: het boren in glas moet
met water gebeuren, anders springt het glas kapot door de hitte en zal het boortje na 1 keer af versleten
zijn. Hiervoor heb je dus een kleine handboor nodig en een vorm van watertoevoer. Bovendien moet je
goed oppassen dat het water niet in je boormachientje komt, dat is hier niet tegen bestand! Een nadeel
is wel dan de binnenkant van het boorgaatje achteraf altijd dof blijft en of je dat mooi vindt is aan jou.

boor recht op het glas

haak de ring door het glas

dwars door het glas heen

en buig de ring dicht

een ringetje voor het ophangen

eindresultaat
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