Tipsheet
Nuggets voor mozaïek

Foto’s mozaïekwerken beschikbaar gesteld door Conny van der Wende

De populariteit van mozaïek maken is de laatste jaren steeds meer toegenomen. Dit kan met stukjes van
tegeltjes maar ook met glasstukjes, of een combinatie. In alle gevallen is het erg leuk om ook gebruik te
maken van de zogeheten “nuggets”. Dit zijn afgeplatte glazen bolletjes die in een mozaïekstuk geplakt
worden, om bijvoorbeeld ogen te vormen. Er zijn standaard nuggets te koop, maar het is natuurlijk veel
leuker om zelf je eigen nuggets te maken!

Het maken van nuggets is vrij eenvoudig. Je legt een aantal kleine glasstukjes op elkaar, die liefst al
enigszins een ronde vorm hebben. Dit kunnen echt heel kleine stukjes zijn, bijvoorbeeld een stukje van 8
mm met daarop een millefiori, dat wordt samen een leuk klein bolletje!
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Zodra je echt grotere nuggets gaat maken, moet je wel op het volgende letten: hoe dikker het glas, hoe
langer je moet stoken om tot een mooie, volledige versmelting te komen. Echter, het is nooit aan te
raden om extreem lang te stoken. Daarom adviseren wij om nooit langer te stoken dan je in jouw
magnetron gewend bent te doen bij een normaal glaswerkje van 3x3 cm en 6 mm dik. Is een nugget dan
nog niet voldoende gesmolten, laat hem dan eerst goed afkoelen, zodat met name ook de HotPot weer
wat is afgekoeld en stook hem gewoon nog een keer. Doordat hij de eerste keer al vervormd is, zal een
tweede stook een goed eindresultaat binnen een normale stooktijd geven.

Kwestie van stapelen…. wel vastlijmen (met de HotPot lijm), anders vallen de stukjes van elkaar tijdens
het stoken.

Laat je fantasie de vrije loopt en maak grote kunst in het klein!
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