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meede in de Vletten te draeken, en m 
de hoiligheeden geen gooten te mdaken, op 
dat de lngt zigh d<jar in kan verbergen;
En nogh beeter, als men van de zwaarfte 
deelen des werkx, dat gegooten ftaat te \ 
werden , eenige lught gooten maakt, die 
haar uytkomft booven bezyden de -mondt - 
der Giet vies hebben, alzo de lught door ; 
dezelve van onder na boven kan aycvliegen, - 
en ’t Zilver vty laaten paflèeren. '

Eenige Preparatie van Gietzandt, aha mi» • 
meenen dat de prepareeringe des Zandts : 

groote avantajie hy ’ Gieten geeft ,
zo Volgen bier eenige Refepten. ■

' • ,'i

N Eemt 3 pond Bruttèls Zand, i  pond ■
. Zwarzel, deeze aangemaakt met waai
‘ ter, daar Salarmoniack ingefinolten is, c£ ft 

Bruttèls Zandt gegloydt, ei; dan tot yeder : 
pond een lo, SaJgenjy, en daar mede aan* : 

, gemaakt. • • -
Een pond Bruttèls Zandt, een vierde po. ; 

Trypèl met waater daar Stroop ingefmolten f 
i s , . aangemaakt drukt heel net, ' i

. Bruttèls Zand met waater daar Gom in« . 
gefmolten is ,  "of goet Bier aangemaakt, ; 
drukt wel en droogt heel hard. 1 * i,

.^Bruttèls Zand, met heel fyn geflamte 
leijen gemengt, drukt wel en ftaat wel te* 1 
gens ’t vier. . i
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Hoe Ftujjen tot heet en dun mqakèn des Zihtrff • 
in ’t Vier geprepareert werden.

NEerot As van Beuken-Hout, *zigt d?t 
met warm waaier door een doek , doét* 

dan in die doorgezigde loog wat fyn ge- , 
ftamt Zout en Wynfteen, doet dat. te zaa- 
men in een aarden Pót, Iaat het verwaafe- 
men dat ia  de Pot blyft hout tot u gebruyk.

Of neemt i  Jo, Wynfleen' een- vierde Io, 
Smout van Glas, 3 vierde Io. Salpeeter, èn 
1 agfte Io, Salarmoniak, alle fyn- gedampt.

Andere neemen 1 Jo. Wynfleen, 1. Io.
Veni^iaas, of ander, Glas ; x vierde lo, Bo- - 
rax, ook alles fyn geflatnt. .

t Ook werd genoomen 2 Io. gebrande 
Wynfteen, 1 vierde Jb. Salarmoniak, een 
tSveede de. Borax.; 1 vierde Jo. Salpeeter,, 
ook fyn gedamt, dit meent men het Zilver 
fmeedig te manken.

Heel kookent zal ’t gefmolteö Zilver in 
de Kroes, werden, als mqn daar op zet een 
Flus die gethaakn is van 2io. Wyndeen, 1 
ló. Borax, een tweede (lo. Pot -As, en een 
tweede lo, Salpeeter, van alle deeze FlufTen, .  
behoeft op 40 lo. Zilver, maar een vinger* 
.hoet vol 5e wercjen opgezet.
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