Changeable Necklace
Benodigdheden:
 20 gram zilverklei
 Een beetje zilverklei pasta
 1,5 mm plastic strips
 Plastic Kleiroller
 Uitsteekvorm of naaldpen
 Schuurpads grijs, paars, groen (2x)
 Cocktailprikker
 Zwavellever
 Beetje polijstpasta

Niveau: beginner

Begin met het uitknippen van de cirkelsjablonen (zie einde document) of zoek ronde uitsteekvormen
in verschillende maten. Indien je gebruik maakt van de sjablonen, knip dan ook de binnenste cirkel
uit.
Rol de klei uit tussen de 1,5 mm plastic strips met de kleiroller. Draai de klei constant zodat deze een
zo’n rond mogelijke vorm houdt. Pas of je sjabloon op de klei past en haal hem er dan weer af.
Prik in het midden van je klei voorzichtig een klein gaatje met de cocktail prikker.
Dit is je beginpunt voor de streepjes.
Druk daarna voorzichtig de cocktailprikker plat in de klei waarbij de punt bij het
gaatje begint en ga zo rond totdat je alle streepjes hebt gezet. Zorg er wel voor
dat je de cocktailprikker niet te diep in de klei drukt en er doorheen gaat.
Als je alle streepjes hebt gezet, leg dan voorzichtig het sjabloon op de klei en
snij de vorm uit met de naaldpen. Of gebruik uitsteekvormen om de klei uit te steken.
Herhaal de stappen hiervoor beschreven nog 2 keer voor de andere cirkels. Laat de cirkels drogen.
Rol van de overgebleven klei een dun worstje en buig deze volgens het voorbeeld. Hierdoor wordt
later de ketting bevestigd.
Zorg ervoor dat voordat je gaat buigen de klei goed vochtig is, anders breekt deze tijdens het buigen.
Laat de worstjes ook goed drogen.
Als alles goed droog is schuur je voorzichtig de oneffenheden weg met de schuurpads in de volgorde
grijs, paars en als laatste groen. Schuur ook de oogjes die aan de achterkant worden bevestigd. En
zorg ervoor dat de uiteinden mooi plat zijn zodat deze straks goed op de hangers passen.
Als de oogjes goed op de hanger passen dan kan je deze erop bevestigen met wat
zilverklei pasta. Maak de plek waar het oogje komt wat vochtig en maak ook de uiteinde van
het oogje vochtig en doe er wat zilverklei pasta op. Druk voorzichtig de oogjes op hun plaats
en druk iets aan zodat ze goed vastzitten. Voor de beste hechting laat je dit aan de lucht
drogen zodat de klei de tijd heeft om 1 geheel te worden.
Als het droog is kan je eenvoudig de overtollige pasta verwijderen met een schuurpad of een
hobbymesje.
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Als alles goed droog is en goed geschuurd, dan kan je met het afbakken beginnen. Leg de hangers
plat met de oogjes naar boven op het afbakrooster of op de vezelplaat voor in de oven.
Stook 10 minuten op het gasfornuis, of 10 minuten op 8000C in de oven.
Dompel na het stoken de werkstukken gelijk in koud water zodat ze hard worden. Maak ze droog en
schuur ze met nieuwe schuurpads in de volgorde grijs, paars en als laatste groen tot ze beginnen te
glanzen.
Breng een klein beetje water aan de kook en leg de hangers in een bakje met een paar druppels
zwavellever. Giet heet water erop en laat een paar tellen liggen totdat ze zwart zijn. Haal ze met een
pincet uit de hete zwavellever en spoel ze af onder de koude kraan. Maak ze droog en poets de
overtollige zwavellever eraf met polijstpasta.
Kies een ketting uit en rijg deze door de oogjes op de manier die je op dat moment leuk vindt. Zie de
voorbeelden hieronder.
Veel draagplezier!

Cirkelsjabloon
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