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233 Sw108 over SW252, gelijkmatig gecombineerd / steengoed 1220° 

SB 106 Mayco stoneware bowl

SW252 BLeu Opal

SW108 Green tea

SW304 Copper Wash

RB144 waaier penseel


Twee lagen SW252 binnenkant gelijkmatig

Drie lagen sw 252 buitenkant gelijkmatig, de derde laag in andere richting


Randje 1 x sponzen met sw304 oxide


Binnenkant drie lagen SW 108 gelijkmatig




Opmerking:  
	 - de bleu opal heeft een mooie gelijkmatige kleur aan de buitenkant

	 - de Copper Wash heeft een lopend effect, de kleur is bruin- beige -groen

	 - de binnenkant heeft mooie schakering 


———————————————————————————————————————————-

234 SW 252 over SW108 gelijkmatig gecombineerd / steengoed 1220° 

Sb106 Mayco stoneware bowl

Sw252 Bleu opal

Sw108 Green tea

Sw304  Copper wash

Rb144 waaier penseel


Twee lagen sw 108 binnenkant, gelijkmatig

Drie lagen sw108 buitenkant, gelijkmatig, derde laag uitwaaierend van de rand naar beneden toe

Randje sponzen met oxide

Binnenkant twee lagen SW 252 , gelijkmatig


Opmerking: 
	 - SW108 heeft een matte glans aan de buitenkant
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	 - het effect van de SW304 : maakt de SW108 glanzend,  en feller groen, plaatselijk een 	 	
	   donkere , zwarte rand

	 - de binnenkant is groener dan bij nr 233 en heeft minder schakering, de bovenrand heeft       

              Wel meer effect. 


———————————————————————————————————————————-

235 SW 115 midnight rain gecombineerd met SC 86 Old Lace / steengoed 1220° 

SB 106 Mayco stoneware bowl

SW 100 Bleu Surf

SW 115 Midnight Rain

SW 303 manganese wash

SC 86 Old Lace

Cb 434 mop penseel, RB 144 waaier penseel


Buitenkant SW100 bleu surf, drie lagen, onregelmatig met de mop

Binnenkant twee lagen midnight rain met de C624 , gelijkmatig

Rand 1 maal sponzen met manganese wash

Binnenkant drie lagen sponzen met een grove natuurspons tot 1 cm aan de rand, bij elke laag een 
beetje verder van de rand wegblijven




Foto voor het bakken


Foto’s na het bakken




Opmerking : 
	 - buitenkant is mooi blauw met groene vlekken

	 - binnenkant is van licht naar feller blauw, met groen-bruine slierten. 

	 - de old lace is heeft geen wit-beige kleur meer , maar heeft de SW115 intenser gemaakt 

	   van kleur en heeft meer beweging veroorzaakt


———————————————————————————————————————————-

236 SW164 satin patina en SW144 lava rock kris kras door elkaar / steengoed 
1220°  

Sb 106 Mayco stoneware bowl

SW 164 Satin patina

SW144 lava rock

CB434 mop penseel
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Twee lagen kris kras door elkaar met de mop


Foto voor het bakken


Foto’s na het bakken:


Opmerking : 
	 - heel mooie schakeringen, met kristalachtige schijn

	 - de kleuren zijn mooi in elkaar gevloeid

	 - voelt , grof en ruw aan, niet geschikt voor kommetjes, enkel decoratief


—————————————————————————————————————————-


237. Wax met noppenfolie / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW131 Birch

SW128 Cordovan

RB144 waaierpenseel

Noppenfolie

AC302 Wax resist


Twee lagen birch binnen en buiten, de tweede laag in andere richting

Wax , niet op de bodem


Foto na de wax


Twee lagen SW128 cordovan erover, tot aan de ringen
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Foto na het bakken


Opmerking : 
	 de Cordovan heeft meer effect waar de wax is gebruikt dan in het midden waar gewoon de 

	 twee kleuren over elkaar werden gezet


———————————————————————————————————————————

238. Met boogjes / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW184 Speckled Toad

SW169 Frosted lemon

SC 16 Cotton tail

SW303 Manganese wash

CB434 mop penseel, RB144 waaier


Twee lagen Sw184 binnen en buiten, kris kras met de mop

Drie rijen boogjes met SC16


Twee lagen SW169 binnenkant, gelijkmatig met de waaier tot aan de bovenste rij boogjes

Schaduwlijn met magnanese wash net op de bovenste boogjes lijn


Foto’s na het bakken


Opmerking: 
	 - mooi verloop van kleur aan de binnenkant

	 - enkel geel van SW169 te zien in het midden




CreaKor bv Projecten 233-245 1


	 - SW184 heeft een mooi effect onregelmatig met de mop

	 - De combinatie is grijs-blauw


———————————————————————————————————————————

239. Boogjes met SW 119 / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW 119 cinnabar

SW 105 Frost bleu

Ac222 Flesje zonder de metalen tip

Spons

Rb144 waaier

CB434 Mop




Met een potlood twee lijnen trekken op een draaischijf

Tekening ( rood ) tekenen

Sw 119 in flesje de tekening zetten, twee keer


De buitenrand twee maal schaduwen met sw 119 en 
de bovenrand twee maal sponzen


Foto na SW119


Binnen en buitenkant 2 lagen SW105 gelijkmatig  met een waaier, tweede laag in andere richting


Foto’s na het bakken


Opmerking:

	 - de tekening komt mooi door de SW105

	 - het resultaat aan de buitenkant met de twee kleuren over elkaar is heel mooi, loopt wel

	   lichtjes uit.


———————————————————————————————————————————




CreaKor bv Projecten 233-245 1


240 patroon met wax / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW125 Purple mint

SC93 Heneydew list

CB434 mop, CB106 liner, 

AC302 Wax resist


Drie lagen purple mint , kris kras met mop

Wax patroon, ruiten met de CB106 liner

Twee lagen SC93 gelijkmatig met de mop


Foto na de wax	 	 	 foto na de SC93


Foto’s na het bakken




Opmerking :

	 - buitenkant zijn hier en daar mint groene vlekken

	 - het patroon van de wax is nog goed te zien


———————————————————————————————————————————

241 , patroon met wax / Steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW167 Sand and sea

SW130 Copper jade

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB106 Liner, 


Drie lagen sand and sea, gelijkmatig met de waaier, tweede laag in andere richting

Wax patroon met cirkels

Twee lagen SW130 binnenkant met de waaier, gelijkmatig
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Foto na de wax	 	 	 foto na de SW130


Foto na het bakken


Opmerking :

	 - buitenkant heeft mooie schakeringen

	 - de combinatie met SW130 loopt te veel om het effect van de wax te tonen. 


——————————————————————————————————————————

242  patroon met puntjes / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW177 Raspberry mist

SW128 Cordovan

SW401 Light flux

SW303 Manganese wash


Twee lagen SW 177 gelijkmatig, tweede laag in andere richting 

Puntjes en boogjes zetten met flux, drie rijen onder elkaar


Twee lagen sw 128 cordovan tot aan 1 cm van de rand

Met een grove spons een laag aan de bovenrand

Schaduwlijn met manganese wash net boven de puntjesrand
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Foto’s na het bakken


Opmerking 
	 - buitenkant is gewolkt, fel rose- witte waas

	 - de Flux puntjes zijn mooi uitgelopen

	 - De combinatie van SW177 en 128 	donkere kleur met oud rosé puntjes


——————————————————————————————————————————

243.  Olivine over himalayan salt / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW187 Himalayan salt

SW127 Olivine

AC302 Wax resist

Noppenfolie, cb434 mop


Twee lagen himalayan salt, de tweede laag in andere richting


Wat met noppenfolie tot aan de rand


Twee lagen olivine aan de binnenkant en twee lagen  aan de buitenkant uitwaaierend naar 
beneden




Foto’s na het bakken :
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Opmerking: 
	 - deze combinatie is heel erg gaan lopen, ook op de ovenplaten!

	 - de Olivine is aan de binnenkant ook helemaal naar beneden geschoven 

	 - de glazuur voelt grof aan


—————————————————————————————————————————-

244. Stoned denim met daarover / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW101 Stoned Denim

SC75 Orange-a-peel

Ac302 Wax resist

Noppenfolie, RB144 waaier


Twee lagen gelijkmatig stoned denim binnen en buitenkant, tweede laag in andere richting 


Noppenfolie

Tot aan de rand


Binnenkant 2 lagen SC 75 tot aan de rand


Foto’s na het bakken


Opmerking : 
	 - buitenkant is bruin-groen met hier en daar grijze vlekken

	 - binnenkant zijn ook blauwe kleuren te zien. 


——————————————————————

245. Stroke & coat  over alabaster / steengoed 1220° 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW106 Alabaster

SC 089 Cutie Pie Coral

Rb144 Waaier
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Twee lagen sb 106 , gelijkmatig met de waaier

Sc 89 cutie pie coral  in flesje, in cirkels dik


Zet op draaischiijf en Met de vingers verdelen, 

Bij de tweede keer niet meer tot beneden gaan


Opmerking :

	 - zowel de binnen als de buitenkant is gewoon effen van kleur, weinig schakering


