Basic Instruction Guide #041
Sandal Pendant
Level: Basic/ Intermediate
<Materials><
Art Clay Silver 650
Art Clay Silver pasta
Art Clay Silver spuit met groen spuitmondje
Zirconia
Verbindingsoogje
Ketting

7g
Een Klein
beetje
Een Klein
beetje
1pc
1pc
1pc

Completed piece

<Stap voor stap handleiding>

1) Knip een patroon voor de zool en
de hiel. (zie afbeelding)

2) Leg de 1,5 mm plastic strips
naast de klei en rol de klei uit met
de roller. Leg het patroon voor de
hiel op de klei en snij deze uit met
de naaldpen. Droog het geheel.

3) Als de klei droog is, schuur deze
dan netjes glad. En vijl of schuur
de hiel schuin af.

4) Leg nu de 1 mm plastic strips
naast de klei en rol deze uit. Leg
het patroon van de zool op dit
plakje en snij de zool uit met een
naaldpen. Bevestig de zool aan
de hiel met een beetje pasta.

5) Na bevestiging.

6) Snijd een 3mm dia. stro in een
U-vorm. Knip de rest van klei in
stap 4 in de vorm van een bloem
(zie afbeelding).
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7) Buig de uiteinden van
bloemblaadjes en droog
geheel.

de
het

10) Na het drogen.

13) Doe een beetje pasta aan de
achterkant van de bloem en
bevestig de bloem bovenop de
sandaal. Droog het geheel
compleet. Verwijder het papier
voorzichtig. Als dat niet lukt, knip
dan voorzichtig de grootste

8) Maak de onderdelen glad met de
schuurpads (#320 – 600).

9) Vouw een post-it papiertje 3 keer

11) Spuit 2 bolletjes met het groene
spuitmondje bovenop elkaar.

12) Druk voorzichtig de zirconia in de

stukken weg met een klein
schaartje. De rest van het papier
zal verbranden
tijdens
het
afbakken.

staalborstel en met de randen en
de bloem met een polijstnaald.

op en leg deze op de zool. Spuit
met het spuitje een willekeurig
patroon. (Houdt ruimte over aan
de
bovenkant
voor
het
verbindingsoog). Zorg dat de
zijkanten goed hechten door deze
goed aan te drukken met je
kwastje. Droog het werkstuk.

vochtige bolletjes.

Veel klei en draagplezier!

14) Stook het stuk 10 min op het gas
fornuis Polijst het stuk met een
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