
 

 

C) Kyl av under vatten (dock ej mässing!), lägg i betbad i ca 20 – 45 min 
	 rsta gn 	s an	a 	 r ng n	 	r nnan 	 att n	 	fingrarna	

eller med en kratsborste. Upprepa sedan punkt A, B och C i ordning  
tills din skål är så djup som du önskar.  

Efter skålslagningen planerar du med en träklubba 
för en slät yta eller med en kulhammare för en 
vacker hamrad yta. Små nätta slag mot en faff  
som på bilden.

Med samma kulhammare hamrar du försiktigt en 
botten på undersidan av skålen.

Pensla tunt på tennpasta i skålen. Värm sedan försiktigt tills tennet 
smälter och kvickt tar du och gnider runt med en trasa el. liknande 
och du får en slät blank yta!

Till sist polerar du hela skålen med putsmedel  
eller stålull.
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B) Efter ett varv med hammaren blir plåten hård 
och den måste glödgas. Värm den ordentligt med 
gasolbrännaren tills den glöder
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