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NR . 246 wax met noppenfolie , uitwaaierend /steengoed 1220° 

Benodigdheden :


SB106 Mayco stoneware bowl

SW106 Alabaster

SW212 Peacock

Ac302 Wax resist

Noppenfolie, rb144 Waaier


Werkwijze :

Binnen en buitenkant 2 flinke lagen SW106 , gelijkmatig met de waaier, tweede laag in andere 
richting. 

De volledige binnenkant deppen met AC302 met de noppenfolie

Twee lagen SW212 gelijkmatig aan de binnenkant met de waaier

Twee lagen SW212 uitwaaierend naar beneden aan de buitenkant


Foto voor het bakken :


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 - de penseelstreken van het uitwaaieren is zichtbaar aan de buitenkant , daar waar de 	 	
	    sw212 wat dikker ligt , is de glazuur lichtjes uitgelopen

	 - SW212 is aan de binnenkant iets gaan lopen op het rechte gedeelte zodat de kleur niet 

	    meer gelijkmatig is. 

	 - de glazuren vloeien niet in elkaar


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

NR . 247 Wax in een patroon / steengoed 1220°  

Benodigdheden :


SB106 Mayco stoneware bowl

SW135 Wintergreen
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SW165 Lavender mist

SW304 Copper wash

AC302 wax resist

RB144 waaier, CB106 script liner, CB425 kleine mop


Werkwijze :

Drie lagen SW135 binnen- en buitenkant, bij elke laag van richting veranderen

Met de CB106 een patroon maken met ac302, aan de binnenkant, niet de bodem en  tot 1 cm van 
de rand blijven. 

Twee lagen SW165 aan de binnenkant met de waaier

Rand langs binnen en buitenkant schaduwen met sw304 met de cb425


Foto voor het bakken :


Foto na het bakken :


Opmerking : 

	 - SW135 is mooi egaal aan de buitenkant

	 - De copperwash is gaan lopen, kristallisering aan de scheidingslijn

	 - het patroon van de wax is goed te herkennen aan de binnenkant. 

	 - de kleur van SW165 gaat van zacht paars naar blauw , naar beige.

	 - de kleuren vloeien in elkaar


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

NR . 248 Combinatie wax noppenfolie en light flux puntjes/ steengoed 
1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco stoneware bowl

SW130 Copper Jade

SW109 Capri blue

SW401 light Flux

AC302 Wax resist

Noppenfolie, RB144 waaier, AC222 plastic flesje, CB434 Mop, stippenwiel
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Werkwijze :


2 lagen SW130 binnen en buitenkant

Met noppenfolie AC302 deppen aan de buitenkant

1 rij puntjes zetten met SW401 met nr 8 van stippenwiel

2 lagen SW109 aan de binnenkant kriskras, 2 lagen schaduwen aan de buitenkant met de mop


Foto na de stippen :


Foto na het bakken :


Opmerking : 

	 - SW130 is nogal een lopend glazuur, daarom slechts 2 lagen

	 - De combinatie van deze glazuren is sterk lopend, de buitenkant is wel 2-3 cm gaan 	 	
	    lopen.

	 - de puntjes van de flux zijn niet meer te zien maar de flux heeft aan de binnenkant toch

	    voor meer beweging gezorgd

	 - de bovenrand kleurt iets donkerder dan de rest


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

NR . 249 met boogjes / steengoed 1220° 

Benodigdheden :


SB106 Mayco stoneware bowl

SW125 Purple mint

SW250 White opal

SC93 Honeydew list

CB434 grote mop, AC222 plastic flesje, RB144 waaier, grove spons


Werkwijze :


Drie lagen SW125 , kris -kras binnen en buitenkant met de mop

Met SC93 twee lagen schaduwen aan de buitenrand en de binnenrand

SC93 in flesje AC222 zonder metalen tip, drie rijen boogjes aan de binnenkant
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Twee lagen SW250 , gelijkmatig met de waaier aan de binnenkant tot aan de rand


Foto voor het bakken :


Foto na het bakken :


Opmerking : 

	 - de kleur van de purple mint breekt door de groen Stroke & coat

	 - de combinatie geeft een heel lichte beweging

	 - aan de buitenkant is geen muntkleur te zien bij de SW125


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

NR . 250 Spatten en schaduwen / steengoed 1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco stoneware bowl

SW144 Lava rock

SW167 Sand and sea

RB144 waaier


Werkwijze :

2-3 lagen schaduwen met SW144 , binnen en buitenkant

Spatten met SW144 

Drie lagen SW167 met de waaier, bij elke laag van richting veranderen


Foto na SW144 :
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Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 - enkel het bovenste randje is nog bruin, voor de rest is SW144 blauw geworden

	 - de  SW144 en SW167 vloeien in  elkaar, de overgangen zijn mooi en lopen lichtjes uit

	 - de spatten zijn voelbaar, 

	 - de SW167 heeft beige-groene tinten, geen penseelstreken te zien


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

NR . 251 Kleuren deppend / steengoed 1220° 

Benodigdheden :


SB106 Mayco stoneware bowl

SW110 oyster

SW205 Coral

CB434 mop


Werkwijze :

Zet twee lagen SW110 en SW205 kris-kras door elkaar


Foto voor het bakken :


Foto na het bakken :
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Opmerking : 
	 - De kleuren lopen mooi in elkaar.

	 - De oyster is van grijs naar beige met kristallisering.


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

NR . 252 Wax met noppenfolie, banding  / steengoed 1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco Stoneware bowl

SW119 Cinnabar

SW105 Fost bleu

AC302 Wax resist, noppenfolie

CB434 mop, CB106 Script liner, draaischijf


Werkwijze :

Zet twee lagen SW119 gelijkmatig aan de buitenkant, lichtjes uitwaaierend naar binnen toe

Zet op draaischijf , maak  2 randen SW119 aan de binnenkant met de CB106. 

Dep AC302 met noppenfolie aan de buitenkant

Zet twee lagen SW105 kris-kras binnen- en buitenkant met de mop


Foto na SW119 :




Foto na het bakken :


Opmerking : 

	 - de randen blijven strak, de kleuren vloeien niet in mekaar

	 - door de wax aan de buitenkant, is de overgang mooi

	 - SW119 is aan de buitenkant mooi steen-rood, zonder witte waas

	 - SW119 breekt door de SW105, variatie van kleuren 


——————————————————————————————————————————— 
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NR . 253 kleuren door elkaar, kristalcombinatie / steengoed 1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco stoneware bowl

SW155 Winterwood

SW205 Coral

SW303 Manganese wash

CB624 waaier , spons


Werkwijze :

twee lagen SW155 en SW205 kris-kras door elkaar, aan de standring geen SW155 

Spons twee lagen SW303 op de rand


Foto voor het bakken :

 


Foto na het bakken :


Opmerking : 

	 - de basisglazuur van Winterwood is SW106 Alabaster, deze glazuur gaat in combinatie 

	    met andere glazuren graag lopen, daarom slechts twee lagen.	 

	 - de kleuren vloeien mooi in elkaar

	 - SW303 aan de rand is gaan lopen, met streepjes naar beneden

	 - het resultaat is mat-glanzend

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

NR . 254 Wax in een patroon / steengoed 1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco stoneware bowl

SW100 Bleu Surf

SW128 Cordovan

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB106 Script liner
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Werkwijze :

 twee lagen SW100 gelijkmatig binnen-en buitenkant met de waaier, twee richtingen

patroon met SC302

Twee lagen SW128 in de volledige binnenkant, uitwaaierend aan de buitenkant



Foto na de wax :


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 - de kleuren vloeien in elkaar

	 - de combinatie is lichtjes lopend

	 - de blauw-groene kleur van de SW109 breekt door de cordovan


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

NR . 255 puntjes met flux / steengoed 1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco stoneware bowl

SW129 Copper float

SW401 light flux


Werkwijze :

Drie rijen puntjes met flux 

Twee lagen SW129 aan de buitenkant, drie lagen aan de binnenkant


Foto na de puntjes :
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Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 - SW129 is nogal een lopend glazuur, vandaar buitenkant slechts 2 lagen

	 - de flux is lichtjes gaan lopen, het patroon is nog goed zichtbaar

	 - SW129 is een mat-koperkleurig glazuur

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

NR . 256 patroon met glazuur, combinatie / steengoed 1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco stoneware bowl

SW203 Root beer

SW502 Yellow Gloss

AC222 plastic flesje, RB144 waaier


Werkwijze :

1 flinke laag SW203 in een patroon met flesje AC222 zonder metalen tip , koe patroon

3 lagen SW502 volledig, binnen- en buitenkant


Foto na SW203 :


Foto na het bakken :


Opmerking : 
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	 - SW502 is een stabiel glazuur maar in combinatie met de SW203 gaat het lichtjes lopen	
	 - de SW203 breekt door de gele glazuur, het lijkt op een luipaard motief.


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

NR . 257 patroon met wax, kristalglazuur / steengoed 1220° 

Benodigdheden :

SB106 Mayco stoneware bowl

SW134 Eggplant

SW153 Indigo Rain

AC302 Wax resist

CB624 waaier, CB106 Script liner, CB 434 mop


Werkwijze :

3 lagen SW134 binnen en buitenkant met de mop, bij elke laag van richting veranderen

Patroon met CB106 met wax

2 lagen SW153 aan de binnenkant uitwaaierend aan de buitenkant, circa 1 cm


Foto na de wax:


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 - Eggplant is een mooi donker paars  glanzend glazuur

	 - het resultaat is mat met glanzende vlekjes


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


