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Zandt in ’C'tieipen w agt, (alzo dat fchraf- 
ïen maakt, de opmerkinge zal uwv Lee* 
ren, of de Steen lieffl met waater, o f Oly 
Schoongemaakt wil zyn, daar zynder die *t 
beyde even, lief is, inaar ook veele,die daar 
zeer in verfchillen, ja zo veel dat niet naar 
haar natuur Schoongemaakt zyn d e, qualik 
een (treek zullen aanneemen, dus met de 

, een of ander (teen, de Toers-ftreeken uit— 
gdleepen zynde, zo moet de Toets - (leen ,  '  
met een fafte houdtskool (die aan ’t vier g e 
glommen, eri in Schoon water weer geleft 
ia) werden na gefleepen doch; altoos met 
fchoon w ater, dat neemt alle Smeerigheidt 
a f, en doet dezelve zwarter toonen, voorts 
met een fchoone doek afgedroogt, zo is die 
weer fchoon, en zyn tot een oneindig ge
bruik. Remarcahel is ’t; dat alle Toets- 
fteenen, zo als die vers zyn Schoon ge

h a a k t ,  niét zeèker zyn , veele zullen als 
dan geen (treek van Goud o f Zilver, in ’t 
geheel willen ontfangen, zo dat men ge
dwongen is.dezelve } o f heelen dag te h a
ten leggen, voor dat men die gebruikt, het 
welk in ’t generaal goed is, vpor alle (lee- 
nen, om defelve in alle verZekertheidt te 
gebruyken, dus is uw (teen volkoomen ge
prepareerde. ’ .

Van Zilver Toets-Naalden.

KEnnelyk zynde, dat aan goede Toets» 
Naalden, zeer veel geleegen is, zo be

. . hoor-
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hoorde een Eervaren Goud of Zilver-Smidt,' 
die wel zelfs te konnen maaken, o f  ten 
minften te weeten hoe dief’ gemaakt moeten 
werden.

T o t de Zilvere moet -werden genoomen, 
het fynfte te bekoomene Zilver, en goedt 
Zweedts o f Japans rood Kooper, dat wet 
gaaf fmeedig èn zonder eenige vuiligheidt 
is.

Ik zég het fynfte te bekomene Z ilver, (om 
dat men gelooft geen heel' fyn te zyn, ver- 
ftaat hier Zilver dat voluit 12 pen., o f  ;6 
leudig zou houden, daarom zo houd men 
voor ’t fynfte, dat Zilver; het v/elk in flark- 
waater gefolveert, wel afgeverfl, en dan 
wel zuiver weer te zaamen gefmolten is. 
(welkers behandeling vervolliglyk op zyn 
plaats zal geleerd toerden.)

Neemt dan van zulk Zilver 2 a 3 loot, 
o f  io  veel als gy meendt tot uw voorneo. 
men van nooden te zyn, fhielt dan in een 
njeutoe fmelt K roes, gefmolten zynde , 
werpt daar een ftukje Borax op, en als ’t 
wel glad dry ft, zo giet het in een* kiftelier. 
Dat Kiftelier, flaat zodun; dat het met een 
ordinare fchaar kan werden gefneeden, aan 
zulke kleine deelen, als tot uw voorneemen 
nodig zullen zyn , en handelt het Koper op 
de zelfde manier, zo zyd gy van dés zelfs i 
frnedigheidt in beiden verzeekert, fchrabt, ' 
o f  fchuert die beide wei fchoon, en maakt 
de verdélinge op volgende wyze.

* An-
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Aadert gitten het Zilver en Kooper, bei

de wel aan garnalyèn dat ook goedt is, 
(H oe dat gefchiet volgc op zyn plaats.).

Neemt tot de eerde naald, zo veel van 
’t voorfchreven Z ilyer, als ’c u belieft, doch 
tot eene forteVinge van Naalden, is 3. eng. 
overgenoeg maar ik houde beeter meerder 
te gelyk te maaken, om dat door de weynig- 
heydt van ’ t Zilver in de laafte Naalden het 
Kooper in ’t fmelten, dnderê wat te veel . 

1 verlied , fteld dan zo veel Zilver als gy blieft 
te neemen, uw Efai mark te zyn. ■

Z o  gy nu pen. Naalden begeert moet de 
mark in 12 gélyke deelen, o f  zo die nader 
werden gedefidereerc, in '24 gelyke even- 
wigtige, deelen gedeelt werden: maar 12 is 

«’t ordinaar gebruik, dan zeyd men dat Zilver 
hout 12 pen.

Maar- zullen ’t leudig Naalden zyn (z o  
‘ als de Hoogduitfche gebruiken) dan moet 

het marlt in ld  evenwigtige deelen gedeelt 
w erden, daarom zeidtme dat Zilver houd 
l ó  leud. ' ■ '

D og de Naalden ;- op een'van beide voor
fchreven orders, gemaakt zynde, konnfen 
tot beide dienen mits Jat die aan de eene 
zyd als pen., en op de ander als leudig 
werden geteikent, zo als de Tafel fol. 1. 
aan wyft. .

Neemt dan tot de eerfte Naaide zulken 
M ark fyn Zilver, én fielt die te houdèn ia  
p en ., o f id  lu. tot de tweede 11 pen. o f  1 5 ,

lu.
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lu. Zilver, en i  pen. o f  lu. K ooper, dan 
zege men die te houden n  pen. o f  15  lu» 
En dus vervolgt men op beide manieren 
tot een toe, zo als in bygaande T afel mee- 
de kan gezien werden. .

Altyd naauw acht geevende, dat zo een 
pen. o f Ju. van ’ t Zilver wert afgenoomen, 
des zelfs plaats, met juiffc zo veel K ooper, 
weer moet werden gevuldt.

Dus dan uw verdeiinge ,  tot 12 o f  16 
deelen gemaakt .hebbende, moet ieder per- 
fèeltje, in een byfonder fchoon Kroesje wer
den gefmolten, dog moet werden in acht 
genoomen, dat het Z ilv er, altoos eerft is 
gelinolten voor dat het Kooper daar werdt 
by gefet, (om zo het Kooper het minft te 
doen verliefen,) en te zamen w el heet ge
fmolten zynde, in een kiltelier dat warm 
en met vet gefineerd is gegooten, kaq men 
het uitfiaan na een ieders welgevallen.

By dit fmelten, zal op ’t gefinoltene tot 
te beeter dreivinge, vereeninge van ’ t Zil
ver met kooper, en om glad uyt de Kroes
jes te gieten, een ftickje fyne borax, tot 
flus werden gezet, (e n  geene andere) om 
dat kenlyk is , dat Borax het Zilver en K o
per, in 't fmelten gladt doet dry ven , gladt 
üytgieten, en niets1 en rooft, noch ook,niets 
bybrehgt. ' ’

Zo behandelt zynde zult gy uw van goe
de Toets-Naalden konden verzeekeren, en 
ter minn3gie daar Kooperen en den aan Sol*
, dee*
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( 1 5 ) .
deer e n , zo als ’t  printie Fol. 2 met 13 ver
toont.

Zo dan na ’t voorfchreven, van gereedt» 
fchap voor zien zynde, zal men bevinden ? 
dat zo wel Goud ais Z ilver, door den T oets, 
ai zeer nauw kan geprobeert werden.

Teikent op ieder Naait ook hoe veel ie* 
der lood derzelve: waard is, zo zult gy 
va,n die op ’ t befte gedient zyn , uit by- 
gaande Taafel zult gy daar. van konnen 
zien. , . - .

Zo ’t mark fyn geftelt is op 25 Gul: 8 Sc. 
dan is ’t loot waart. Ziet meer gemelde Taafel.

Fan Geude Toets - Naalden. .

D E Toets-Naalden tot Goud , werden 
in allen deelen behandelt als ’die tot 

Zilver, maar in plaats dat de Zilvere alleen 
met rood werden gealjeerd, zoo moeten dee- 
ze , met rood Kooper, en fyn Zilver te 
zaarpen, gealjeert werden, om reeden, dat 
het Kooper alleen te rood, en ’t Zilver te wit 
maakt, en om* dat men Goud dat in zich 
zelfs van eene waarde o f  valeur is, van ver- 
fcheide kouleuren vint, zo is ’t noodig, 
de Toets-N aalden'ook door ’ t neemen van 
wat meerder roodt o f wit daar .na te fchik* 
ken, want het is een (opmogelyke zaak, 
rood Goud tegens witte Naalden , o f wie , 
Goud teegen roode Naalden, op de fteente 
ltonqen probeeren, gemerkt de eervarenfte,

T oetfer,
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