"Pottenbakken"
zonder oven
Boetseer met zelfhardende klei schalen,
vazen, kopjes e.d. met of zonder poten,
waarbij je een pottenbak-techniek gebruikt.
Laat de klei 24 tot 48 uur drogen en dan kun
je het verven.

Inspiration: 15889
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Maak de klei zacht door hem te kneden
en rol hem dan tot een bal.

Maak een gat in de bal door je duim in
het midden van de kleibal te duwen,
waarbij je 2-3 vingers aan de buitenkant
van de bal houdt.
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Maak de wanden gelijkmatig dunner door
met je duim aan de binnenkant en 2-3
vingers aan de buitenkant te knijpen.

Maak de klei glad met een beetje water
op je vingers.
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Maak een vaas door stappen 1-3 te
volgen. Maak de rand hoger en werk af
door de rand iets naar buiten te knijpen.

Als je de stappen 1-3 maakt met een
dikke basis (bodem), dan kun je met je
duim en wijsvinger kleine pootjes op de
bodem plaatsen.
Een tip: Als er na
het drogen scheuren in het aardewerk
verschijnen, kun je deze herstellen door
een kleine hoeveelheid klei te mengen
met een beetje water voor een romige
consistentie. Vul de scheur met het
mengsel, bij voorkeur met een kwast.
Laat drogen.
Het gerepareerde
gebied kan glad worden geschuurd met
een schuursponsje of met fijn
schuurpapier.
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Verf de binnenkant van de kommen met
Plus Color hobbyverf. Laat de rand en de
buitenkant van de schaal ongeverfd.

Om de rand schoon te houden, gebruik
je een stuk karton met een gat in het
midden. Zorg ervoor dat het gat kleiner is
dan het bakje, zodat de rand goed
beschermd is, voordat je gaat spatten.
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Meng een kleine klodder Plus Color
hobbyverf (ongeveer 1/4 theelepel) met
een kleine hoeveelheid water (ongeveer
1/2 theelepel).

Gebruik een stuk karton om te testen of
het mengsel de juiste consistentie heeft.
Dep een foam-stencilborstel of een
tandenborstel in het mengsel. Gebruik je
wijsvinger om de verf eraf te tikken. Het
mengsel moet gemakkelijk te spatten
zijn.
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Leg nu je bescherm-karton met gat op je
voorwerp.

Maak spetters in de binnenkant van de
pot.

14

15

Verwijder het beschermkarton en kijk of
je tevreden bent over het resultaat. Wil je
meer spetters, dan herhaal je het proces.

Je kunt spatten van ongewenste plekken
verwijderen met een vochtige doek
voordat de verf volledig droog is. Of
schuur het af met een schuurspons.

