Basic Instruction Guide
Feather Ring
Creëer een ring met veerpatroon terwijl de klei nog zacht is! Dit stuk ziet er
geweldig uit zowel voor dames als heren, zelfs zonder het zwarten met
zwavellever. Door wel te zwarten met zwavellever zal het project een
Vintage uitstraling krijgen.
Benodigdheden
Art Clay Silver 7 gram
Zwavellever:

2 stuks
Een paar druppels

Stap voor Stap

1) Rol ongeveer 12 gram klei
uit tot een langwerpig
worstje
met
een
vormplaatje of min press

2) Plak een post-it papiertje om
een ringenstok en tel 4
Japanse Ringmaten bij je
maat op om de krimp op te
vangen. En plak de klei op
de post-it. Zorg ervoor dat
de einden elkaar overlappen

3) Maak de klei vochtig. Begin
aan het einde van de ring
en maak een lijn voor de
veernaad
met
een
tandenstoker. Draai de
houten ringenstok als je dit
doet.

4) Trek de middenlijn door tot
het einde van de ring. En
druk aan het einde van de
ring de tandenstoker door
de klei heen tot je de
ringenstok raakt.

5) Teken met de tandenstoker
het veerpatroon in de
vochtige klei. Druk niet te
hard.

6) Aan de uiteinden van de
ring
druk
je
de
tandenstoker door de klei
heen zodat je een mooi
natuurlijk veerpatroon krijgt.

7) Rol de overgebleven 2 gram
klei uit tot een dun worstje.
Leg het worstje voorzichtig op
de
middenlijn
en
druk
voorzichtig aan.

8) Vijl de zijkanten een beetje
glad zodat ze niet meer
scherp aanvoelen. Schuur
de ring voorzichtig zodat
deze mooi glad wordt en
natuurlijk ook de binnenkant
van de ring. Bak de ring af.

9) Polijst

de ring met een
polijstborsten
en
de
opstaande delen met een
polijstnaald. Voor een Vintage
afwerking zwart je de ring met
zwavellever
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