PØLSETEKNIK

Her ruller du pølser som du sætter på en bund af ler. Du trykker og gnider
kanterne sammen, så de bliver glatte. Du kan evt. bruge slikker (lerlim), hvis det
bliver lidt for tørt. Vi anbefaler at du ridser leret, kommer slikker på og så sætter
en ny pølse på. Fortsæt således indtil du får den ønskede form. Du kan f.eks.
forme en vase som skiftevis bliver smallere og bredere ved at vinkle pølsen du
sætter på.

DEKORERING MED UNDERFARVE

Når du dekorerer med underfarver skal det tørre let. Når farverne tørrer ser de
blege ud - men det ændrer sig når vi brænder dit keramik. Vi dypper dit keramik i
blank glasur inden vi brænder og keramikken ender med at blive skinnende som
det porcelæn/keramik man køber.
Man kommer lerfarver på sit keramik når det er læderhårdt - dvs. inden det tørrer
helt. Ler er læderhårdt efter det har tørret et par timer ved stuetemperatur. Når ler
er tørt bliver det hvidt, så sørg for at det bliver holdt fugtigt og brunt. Pak
keramikken ind i en lufttæt pose, så kan du opbevare det i lang tid. Du kan
dekorere dit keramik med f.eks. pensler, ved at trykke let med en svamp som er
dyppet i underfarve, med fingrene eller andet kreativt. Der hvor du ikke påfører
farve forbliver keramikken ler-beige/hvid. Du kan godt blande farverne eller først
male med én farve og derefter lave mønster/pletter med en anden farve..
Når du er færdig med at dekorere dit keramik, så sæt det tilbage i posen og hold
posen lukket indtil du afleverer hos os. Tørrer leret først, er det næsten umuligt
at fragte uden det går i stykker. Udfyld retursedlen og sørg for at tjekke at
du har skrevet initialer under alle stykker keramik.

HVAD BETYDER LÆDERHÅRDT?

Udtrykket ”læderhårdt” kommer sig af at leret ligner læder når det har tørret et
par timer. Det er i dette stadie du kan finpudse og skære mønster i leret. Det er
også i læderhård tilstand du skal pakke leret ned. Læderhårdt ler er stadig fugtigt
og mørkt i farven selvom det har tørret et par timer. Det er vigtigt at leret ikke begynder at blive lyst, for så knækker det meget nemt og kan ikke overleve at blive
pakket ned og fragtet.

VI ORDNER RESTEN

Når du indleverer dit keramik, så lader vi det stå og tørre helt. Derefter brænder
vi det op til 980 grader. Så glaserer vi det og efter det skal keramikken brændes
helt op til 1260 grader. Den sidste brænding tager 2 døgn før det er kølet helt af
igen. Det tager ca. 3 uger fra indlevering til du kan hente dit keramik igen. God
fornøjelse!
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VEJLEDNING TIL
HJEMMEKERAMIKKASSEN
Der må max laves 3 ting pr. pakke ler (0,5 kg.)
- Flere ting bliver pålagt et ekstra gebyr

Rids den ønskede farves symbol under bunden af dit keramik
OBS! Farven kan variere en smule, alt efter udskriftskvalitet.
Choco hot

Icy Mint

H
Havblå

Gl. Rosa

S
Antik guld

Y

9
Kobbergrøn

G

O

1. FORM KERAMIKKEN
For at undgå at leret bliver for tørt at arbejde med, så
beslut dig for hvad du vil lave, inden du går i gang.
Lad det ler du ikke bruger ligge i posen, så det ikke
tørrer ud. Du kan starte påny ca 2-3 gange før leren bliver
tør. Begynder leren at revne kan du fugte dine hænder og
ælte leret sammen med vandet. Du kan også glatte lidt ud
med en skuresvamp med vand på. Ved udrulning, læg da et
viskestykke under leret, så det ikke hænger fast i
underlaget.
Dit værk krymper ca 20% så husk at lave det lidt større.
Lav ikke dit keramik for tyndt, ellers er der risiko for at det
går i stykker i brændingen.
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FINISH OG MALING 2.

Efter et par timer til tørre (eller 5 minutter med en
hårtørrer) bliver keramikken læderhårdt. Nu er dit keramik
blevet mere tørt og du kan rette kanter, finpudse og f.eks.
sætte en hank på en kop. Her kan du bruge vores
træredskab til at få sat hanken fast.
Når du har finpudset dit keramik kan det nu males på med
underfarven. Maler du store overflader skal du gentage op til
3 gange og malingen tørre indimellem. Se evt. vores
maleguide på vesterhavskunst.dk/guide
Vigtigt! Rids din signatur i bunden med en tandstik
+ Rids symbolet for den glasur(farve) du ønsker dit
keramik skal have. Hver ting kan kun få én farve. Har du
malet på dit keramik med underfarver, så bliver det altid
glaseret med en blank glasur.
TIP!
Du kan med fordel bruge
redskaber fra dit køkken til
at forme dit keramik. Brug
f.eks. skærebræt som underlag, kageudstikkere, kagerulle, viskestykker og stof
for at præge mønster i leret.
ELLER køb flere redskaber
på vores hjemmeside.

VEJLEDNING TIL
STENTØJSKERAMIK
Se flere tips og videoguides på www.vesterhavskunst.dk/guide

PLADETEKNIK
Rul leret ud med en kagerulle eller et andet redskab.
Underlaget du ruller ud på, skal gerne være af træ. Du kan også rulle ud på
et viskestykke eller andet stof. Ellers risikere du at leret hænger fast i bordet.
Når du har rullet leret ud, kan du skære det til så det passer til den form du vil
lave. Hæft bund og sider sammen ved at ridse i overfladen og bruge
slikker(lerlim). Pres lidt ned med fingrene. Bruger du en form inde i din
lerkop, så sørg for at få den ud i tide, da ler trækker sig sammen når det tørrer.

HÅNDFORMNING OG
PÅSÆTNING AF HANK
Opbevaring af leret:
Sørg for at opbevaret leret
et køligt sted, ellers bliver
det hurtigt hårdt og tørt.
Skal du ikke bruge leret
med det samme efter købet, vil det være en god ide
at pakke det ind i en ekstra
pose og lukke den tæt.

3. PAK KERAMIKKEN IND

Det er meget vigtigt, at dit værk bliver pakket i en lukket
plastikpose, inden det er helt tørt (skal være læderhårdt).
Jo mere leret tørrer, jo mere skrøbeligt bliver det nemlig.
Luk plastikposen helt til - Vi anbefaler at i afleverer
indenfor 3 uger. Book tid til aflevering på vores hjemmeside,
eller kontakt os på Facebook eller Tlf. 27 12 91 64

Du kan også forme dit ler i hånden. Rul leret
sammen til en kugle og klem, tryk og form dit ler
til f.eks. skåle, fade, lysestager mm. Når du skal
påsætte en hank skal du først forme hanken. Rul
evt. en pølse, væd fingrene og glat hanken pæn.
Den må ikke være for tør - bliver den det så pak
den ind i en våd vaskeklud 5 minutter. Mål
størrelsen og skær hanken til så den passer. Rids
nu i overfladen på din kop - ud for begge ender.
Kom godt med slikker (lerlim) på hankens ender
og sæt enderne ind på koppen ridsede
overflade. Pres godt til indtil hanken sidder af sig
selv. Nu skal du glatte resten ud så det bliver pænt
og sidder ordentligt fast. Vil hanken ikke helt
holde facon kan du kortvarigt blæse på den med
en hårtørrer.
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