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2011 is voorbij gevlogen met allemaal leuke nieuwe en creatieve ontwikkelingen. Zo is o.a. de Zilverklei-
webwinkel van start gegaan, is het workshop assortiment uitgebreid met o.a. de thema workshop 
Magneetsloten en als laatste de uitsmijter van 2011 ….sinds 23 december is:  
  

                                                                               Atelier ArtiChic officieel                       dealer! 
 
Wat is de Hotpot  
Wat tot nu toe enkel voorbehouden was aan de bezitters van een dure glasoven, komt 
dankzij de HotPot binnen het bereik van iedere hobbyist: het smelten glas. 
 
De HotPot is een 2delige pot, die is opgebouwd uit fibermateriaal dat de warmte vasthoudt in het binnenste 
van de pot. Hierdoor kan de temperatuur aan de binnenzijde van de pot zeer snel oplopen tot een 900oC. 
Deze temperatuur is nodig om de glaspaatjes aan elkaar te smelten (fusen). 
 

Glazen sieraden uit de magnetron!  
Met de HotPot kunt u op eenvoudige wijze schitterende glazen sieraden maken.  Door 
simpelweg verschillende kleuren glas in de gewenste vorm te snijden, vervolgens de 
glasplaatjes op te stapelen en samen te smelten tot één geheel in de HotPot. Zo kunt u op een 
makkelijke, veilige en vooral goedkope manier de mooiste kettingen, oorbellen en ringen 
maken!  

 
 

De Hotpot Workshop 

Voor deze workshop is geen kennis vereist, iedereen kan het! Tijdens deze workshop maakt u kennis met het 
gebruik van de HotPot. U krijgt uitleg over de verschillende materialen en u maakt twee glassieraden.   
Prijs van de workshops is € 35,- incl. materiaal. Meer info over deze workshop: http://www.artichic.nl/p-30-
HotPot-workshop/ 

 

Zilverklei-Webwinkel en de HotPot 

Natuurlijk ontbreekt de HotPot en bijbehorend assortiment niet in de webwinkel. Starterspakketten om zelf 
thuis aan de slag te gaan en natuurlijk de verschillende glassoorten, sieraden onderdelen etc., etc..  
Dit assortiment zal de komende weken nog verder worden uitgebreid. 
In de rubriek “handleidingen” zijn Tip Sheets en een demonstratievideo opgenomen, om het werken met de 
HotPot zo eenvoudig mogelijk voor u te maken.  
 
En ook aan het assortiment Zilverklei en aanverwante producten zijn de afgelopen weken enorm veel 
producten toegevoegd. Ook leuk om te weten: U kunt ook zilverklei afbakken in de HotPot in de magnetron! 
 
Meer informatie over de HotPot kunt u natuurlijk vinden op de website. Heeft u nog vragen over de HotPot 
of de workshop, dan hoor ik het graag! 

 
Graag tot ziens bij Atelier ArtiChic                                                                                                              Volg ons ook op: 

Edith van Leeuwen                                                                                                                                               Facebook 

http://www.artichic.nl/p-30-HotPot-workshop/
http://www.artichic.nl/p-30-HotPot-workshop/
http://www.zilverklei-webwinkel.nl/
http://nl-nl.facebook.com/pages/Atelier-ArtiChic/324143744285485

