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feeren, dat van dus gemaakte Patrooaeit 
bet meéfte nut te jtreCken is. ,

,Hoe men Patroonen van , Was 
Zwavel o f Lood

BOovea gezegt' zynde dat men houte 
Waden, en veele andere Modellen, 

dikwils niet kan ontbeeren, zo zal ik des* 
zelfs bebandeJwge bier ook eer neer {lel
len.

Ik ftel dan op Papier geteikent te heb
ben, een Kandelaar die in Zilver, of Goud 
moet werden gemaakt ; En zoek de Patroo» 
nen daar toe alleen: door giet middelen te 
verkrygen, zo laat ik by een draijer (of 
doet ook wel zelfs) van bout een t'yp draai- 
jen, te weeten van 2 evendikte houtjes op 
malkander gepent, of gelymt, en flelle de 
Senters regt midden op te voegen, zo dat, 
als het houtje na den eys gedraait is , kan 
werden los gemaakt, en ik m yn,van twee 
gelykea helften verzeekeren.
_ Is de Kandelaars Pyp rond zo werd die 

(zonder teegenfpreeken,)  door draajen heel 
en al opgemaakt: Maar vier of achtkant, 
zo draai ik het hout zo dik rond , als myn 
ontwörpene teikeninge: zig overhoeks zou < 
konnen vertoonen, Kafp, of fteek dan de 
zelve, vier, of achtkant, en.op deze manier: 
zal men altoos regt werk hebben.: Dan 
druk ik een van deeze houtjes in een Vies,
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vfrel vaft en net, laat het uitvallen, leg de 
Vies op een vlacke plank, en giet dat hol 
vol geunolten Zwavel, laat die daar eeof 
weinigje in Haan, giet dan dezelve over de 
zy daar weer uit, zo zult gy ; een hal ven v 
hollen Pyp hebben, waar na andere, van 
lood konnen werden gegooten, dog dit Zwaar 
vel model, moet in ’t drucken zagt werden 
behandelt, en kan Ook geen de; minfte 
warmte verdraagen, Als het gegooten is , 
blyft de zandt daar dik aanhangen, de welk 
met waater moet Werden afgewalTen.

Ook neem ik deezè houtjes hét .zy beide 
of een alleen , druk die wel vaft, te 
ten zo; als of ik die wilde gieten, dan neem 
ik de Vies van malkander, kate de ingei 
drukte houte Patroonetr, met haare vlakke 
zyden op de eene Vlës leggen, zette de 
holle vies weg, en neem eeri andere leege 
Vies, welke op die halve Vies paft, daar 
de houtjes opgedrukt leggen; drukke de zand 
daat' weer op , dat gedaan zvnde: zo hebje 
2 holle* Vleflën alleens * neemt dan-de ftech- 
fte van deze .twree, beftuift die wel met 
houdts-koo), en drukt daar een andere hal» 
ve Vies op, zo dat, als die van malkander 
koomen, .  die ingedrukte hoogtens, réde- 
lyk net zyn, dan zo heeft men de Pyp, van 

. binnen, en buiten, men neemt de hoog» 
tens, of .keriis, dan zo veel af, als men ’t  
Patroon, van Lood, dik begeerd, en lege 
deze kern Vies, op de ongefchondene hol*

le Vies,
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lé Vies, Zo Zal men een Patroon könnefi 
gieten, dat redelyk net zal zynj onrzigvan 
te konnen bedienen.

Men Ican ook rufftn beytfc de Vlefltn een 
fand van zulk dik Papier leggen, als men 
het Lood dik begeert, erf dan behoeven de 
kei rem maar na uuateofp de Zyden, te wet* 
den afgenoomen.

Een houte, Waffért, Potaarden of andef 
gemaakt model, kan van zuiver lood, ten 
eerften aan twee helften, en goed, bol wer
den nagegooren, als men dat in een Vies 
drukt, gedrukt zynde, een geut aanfnydt, 
diezowyd als ’t werk dik is t een wit l'a- 
pier tuffen beide vleffen leidt, het Lood 
daar niet heeter (gefmolten) iftgied, als 
dat daar geen Papier in kan branden, en zo» 
ras het in gegooten is, de Vies fchielyk het 
onderfte boovea gekeerd, op dat het in ge- 
gootefl lood, weer kan uitloopen: en die 
zig met deze manier, wel weet te behel
pen, zal geen korter weg vinden; .dog zo 
js deze manier het beft te gebrnyken, tot 
Patroonen die regt, en met weinig inknee- . 
pen zyn, om datkromtens, en kneepenhet 
Lood'beletten (ingegooten zynde; )  weer te 
konnen uitloopen, men kan in plaats van 
zand, zig ook van' pleifter bedienen, welkers 
behandélinge by de verhandelinge, van 
pleifter gieten, kan, werden gezien.

Het model dan dus ver, in week Loodt 
zynde gebroght, zo moet dat wat ten rujg*
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#en werden opgemaakt, (zo van diÉ;terï*. 
als netheidt,) dat gedaan zynde, giet mei» 
die van eenige harder fpecie af: om netter 
te konnen werden opgemaakt, en beeter 
tot haar gebruyk re zyn, hier toe neemt een ' 
ieder byna wat byzonders, en dat hem beft 
bevalt, ; :

Dog het handelbaarse, en dat ook hart- 
genoeg tot het gëbroyk fe, houde.Jk hallef 
ordinaar Lood , en half letter Lood té zyqr, 
fyn of malakx Tin, is ook goed;; Letterlood 
alleen is wel ’t hard, dog zo broos dat het 
geen ’ t minft vallen of buigen 'fean leiden. 
En alzo het dik wils gebeurt; dat Ixioden Pa- 
eroonen breeken, zomoet men die ook weer 
konnen Soldeeren; Dhar toe is goed zulke 
‘Soldeer, als de Glaafemaakers ordinaar ge- 
bruyken, en dat hier als harde moet gecort» 
Udereert werden, dbg dé weekfte werd ge
maakt, van fyn Tin, zuyvèr Lood, en glans, 
van ieder evenveel, deze 19 beqtiaaro oth al
le loode Patroonen aan malkander te 5oklee- 
ren; en ook ongefchonden, weer van mat 
kanderen te laaten vallen; alzo gemaklyk, o f 
het fyn Zilver waar, daarom is deze byzoft» 
der dienftig; om eevenzydige Patroonen y 
als Kandelaars Pypen, ermen, en vêele an
dere, op malkanderen te Solderen, alzo 
die aan twee loflè helften, niet goed kom 
nen werden geveylt.

In plaats van Borax, gebruykt hier; hars,' 
kaarsfmeer,.(pf dat het zindelykfte is) Sa

. larmó-

, y G  OO *



Jarmónijaak, het Soldeeren gefchiet loetjes 
op wat geglommen kooltjes* of mee vlam 
eener Lamp of Kaars.

Zo men de Patroonen herder begeert* 
' dan is ’t befti die van goed Kooper tegie^ 
ten, zo kan men die in alle manieren, zon* 
der fchreum behandelen.

Hoe men Pek óm op ie drytien .

WAt gemak, en ongemak, wel of qua* 
lyk geprepareerde Pek, den dry ver 

aanbrengt, is alle Ponfoen Regeerders ken* 
Jifelyk, en daarom is ’c nodig, die na het 
Sailoen des jrnrs, en ’t werk te reguleeren * 
in ’t gener.nl moet die des ’s Winters week, 
en Zoomers hardt zyn. Me» prepareert 
van ordin.ire Pek, de welke men fmelt, en* 
daar dan in roert, roode Bolus, gezeefde 
As, of drukzant, om die hart te maaken* 
en Kaars-fmeer, Raap-Oly of Verkens Reu* 
fel, om de zelve alle Springachtigheidc te 
beneemen, tot uitzetten, of om iets glad op 
teplaneeren, moet die altoos zaft zyn, maar 
tot opdryven harder, anders wil het werk 
Zyne behoorlyke order niet houden,* de pe$* 
te vermenginge, moet de bevindinge lee- 
ren. Het gedenkt myn van dien tyd, als men 
’t Zilverwerk op zyn Sinees dreef, om het 
te doen gelyken -by de origeneelen, alle 
gekapt, of uytgehouwen zyn,)daar tqefmolt 
men Pek, roerde daar in zo veel. roode Bo
lus als men daar in krygen koft» dan wat 
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