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Benodigdheden : 

Biscuit  : voorbeeld  : Schaal aardewerk circa 35 cm 

Glazuren : FN009 Black (Foundations opaque ) 

  SC075 Orange a peel ( Stroke & coat ) 

  SC026 Green thumb (Stroke & Coat ) 

  SC028 Blue isle ( Stroke & coat ) 

  SC093 Honeydew list  (Stroke & coat ) 

  SC031 The blues ( Stroke & coat ) 

  SC027 Sour apple ( Stroke & coat) 

  SC055 Yella bout it ( Stroke & coat ) 

  SC051 Poo Bear ( Stroke & coat ) 

  SP211 Speckled Blue yonder (Speckled Stroke & coat ) 

  Overige : 

CB604 waaierpenseel. TB727 Liner ( Duncan ) 

Spons ( BT910 ),  water, potlood , papier, ac230 Clay carbon 

Instructies: 

 

1. Veeg het stof van de biscuit met een vochtige spons. 

2. Zet drie lagen FN009 Black Foundation op de binnenkant.  

3. Zet drie lagen SP211 Speckled blue yonder op de buitenkant.  

4. Laat drogen. Het is gemakkelijker om op een droge glazuur te tekenen met potlood.  

5. Knip een cirkel uit papier en teken hierop een spiraal. Leg deze sjabloon op het werkstuk en schuif er het clay-

carbon papier met de juiste kant naar beneden onder. Traceer de spiraal. Ofwel teken je alles uit de losse 

hand. 

6. Zo zet je een aantal spiralen over het hele bord.  

7. Kleur elke spiraal 3 lagen met de gewenste kleur, gebruik hiervoor de TB727 liner penseel.  

8. Laat drogen. 

9. Zet op triangels en bak op 1000—1050 ° C.  
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Opmerkingen : 

1. SP211 Speckled blue yonder is een optie. Ik zie graag het contrast met de bovenkant van de schaal.  

2. Stroke and coat kunnen op een donkere ondergrond gezet worden zoals hier de zwarte Foundation. Ook al komt 

de zwarte ondergrond nog lichtjes door de kleuren heen, zijn de spiralen fel van kleur.  

3. Sommige kleuren van de Stroke & coat zijn ook bij drie lagen niet intensief genoeg om de zwarte glazuur te be-

dekken. Deze kleuren zijn : SC006 Sunkissed, SC 070 Pink-a-dot, SC095 Pinky swear en SC085 Orchid. Wil je deze 

kleuren toch in het design verwerken, zet dan eerst 1 laag SC016 cotton tail voor dat je de drie lagen kleur zet. 

4. Wil je op steengoed werken, gebruik dan de Fundamentals voor dit design met daarover een transparante gla-

zuur .  


