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THE HATCH GETS HOT FROM THE FIRE

Börja med att fylla karet med vatten. 
Vattnet kyler metallen i badkarets 
kropp och förhindrar det att skeva från 
värmen. Gör aldrig en eld utan vatten 
i badkaret, och töm aldrig karet innan 
eld och glöd har slocknat helt.

Tänd elden. Se till att den har tagit 
sig och ställ sedan tillbaka kamin-
luckan. Var noga med att inte röra 
kaminröret då det blir mycket hett. 
Värmeskölden håller sig dock sval, 
så du behöver inte oroa dig för att 
bränna dig under ett bad.

Du kan reglera draget till elden genom att 
ställa kaminluckan så att det blir ett mel-
lanrum mellan luckan och stenarna. Se till 
att eld och glöd har slocknat helt innan du 
tömmer karet, för att undvika att metallen 
slår sig från värmen.

Du kan även fylla karet med varmt vatten 
och hålla det varmt med en etanolbränna-
re - ett bra alternativ för dig som inte får 
elda med ved där du vill använda karet. 
Så istället för veden i steg 2 ställer du in 
brännaren och låter den göra jobbet.

Nu återstår bara att vänta tills att vattnet 
når en baheglig temperatur - det tar i 
regel runt 1½ timme. Du kan lägga på 
mer ved på brasan under ett bad om 
vattnet blir kallt. En hink med kallvatten 
kan också vara bra att ha nära till 
hands om badet skulle bli lite väl hett. 
Kom ihåg att metallen i kaminluckan 
blir väldigt het, så använd endast 
handtaget när du fl yttar den.

Ställ kaminluckan åt sidan och 
lägg ut ved under karet, över 
hela ytan under karet. Att bara 
bygga en brasa i mitten ger en 
längre uppvärmningstid.
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Om du ställer kaminluckan åt sidan under 
ditt bad, se till att placera den så att du 
inte riskerar att ställa dig på den och 
bränna dig.
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