
Een workshop 
glasfusen? Wat is 
dat? Wat gaan we 
doen? 

Wel eens van gehoord: 
glasfusen? Ik had er tot 
enkele jaren geleden 
nog niet van gehoord, 
smelten van glas, in de 
magnetron nota bene. 
Dat leek me 
onmogelijk. En smelten 
van glas dat doe je toch 
in supergrote (en vooral 
dure) glasovens? 

Iedereen kan 
glasfusen

Met de komst van de 
HotPot is een reeks aan 
mogelijheden voor het 
bewerken van glas 
beschikbaar gekomen. 
Zelf hangers, ringen en 
oorbellen maken. 
Kraamkado’s of 
raamhangers. De 
mogelijkheden zijn 
eindeloos. Tijdens deze 
workshop laten we jullie 
kennismaken met de 
techniek en maken we 
twee sierraden/
glaswerkjes. 

Pas op! Verslavend

Wij willen met 
HotPotShop inspireren en 
geïnspireerd worden, 
daarom vinden we het 
super leuk dat jullie 
langskomen voor een 
workshop. Zo wordt 
altijd weer iets unieks 
gecreërd en ik weet zeker 
dat we weer verrast 
zullen zijn van het 
resultaat. 
We willen wel alvast 
waarschuwen, want 
glasfusen is erg 
verslavend :) 

Alle info op een rijtje

HotPot
WorkShop



Uitleg over glasfusen Snijden en stapelen Fusen (smelten)

Wat gaan we doen tijdens de workshop

Allereerst leggen we 
de basis uit van het 
smelten van glas. 

En natuurlijk nemen 
we de technieken door 
van het snijden en 
opbouwen van een 
glaswerkje. 

We houden het kort, 
want we willen 
tenslotte vooral snel 
aan de slag. 

Nadat de eerste uitleg 
is gegeven gaan we 
direct aan de slag. 

We kijken naar wat je 
het liefst wilt maken 
en wat de 
mogelijkheden zijn. 

Daarna verzamelt 
iedereen de  kleuren en 
materialen en onder 
begeleiding wordt het 
eerste werkje 
opgebouwd.

Dan gaat het werkje in 
de HotPot in de 
magnetron, en 
afhankelijk van de 
grootte duurt het circa 
10 minuten voordat het 
glas gaat smelten. 

Een uniek gezicht en 
spannend moment, 
want nu komt het 
eropaan. Hoe gaat het 
glaswerk er na 
afkoelen uitzien?



Hangers

Wat kun je maken tijdens de workshop

Kraamkado Chunks Sleutelhanger

of iets heel anders…

Ringenoorbellen

tot snel !!


