Basic Instruction Guide #060
Easter Egg Pendant
Level: Advanced
<Materials><
Art Clay Silver klei
Art Clay Silver Spuitpasta met 3 spuitmondjes
Klein stukje Zilverdraad 0.8 mm
Zilverklei pasta, een klein beetje
Kwartelei
*Tip: I.p.v. een kwartelei te gebruiken kan je
ook een vorm maken van 2 componenten
mallenmix of kurkklei

5g
10g
1

1pc

Completed piece

<Step by Step Guide>

1.

Boor een gaatje in de
bovenkant en onderkant van
het ei en verwijder het eiwit
en eigeel.

2.

Teken met een potlood ong. 3
mm om het gat heen de
buitenlijnen van je vorm zodat
je 2 helften creëert.

3.

Teken de spuitlijnen
beide zijden van het ei.

aan

4.

Steek een cocktailprikker
voorzichtig in het gat in de
bodem van het ei zodat je
het vast kan houden.

5.

Begin aan 1 kant en spuit met
het grijze spuitmondje het
buitenframe. Doe dit aan 1
kant van het ei.

6.

Werk met een kwastje de
naad waar de spuitpasta
elkaar raakt dicht.

7.

Spuit vervolgens het patroon
met het grijze spuitmondje.

8.

Maak een open design met
het groene spuitmondje en
zorg dat alle lijnen netjes in
elkaar overlopen.

Als het patroon klaar is, droog
dan met een föhn. Herhaal
stap 5 -9 om de andere kant te
maken.
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Plaats een rietje aan de
bovenkant van het ei om een
hangeroog te maken met de
spuitpasta met het grijze
spuitmondje. Zie foto. Werk
de randen en naden netjes in
elkaar met een vochtig
kwastje. Droog het geheel
goed.

10. Het ei kan uit het werkstuk
worden gehaald zodra het
werkstuk goed droog is en
afgekoeld. Versterk de naden
met wat pasta indien nodig.
Doe dit aan de binnenkant.
Laat opnieuw drogen. Bak
het werkstuk voorzichtig af.
Maak dan de achterkant van
de 2 helften glad en plat met
schuurpapier #320.

11. Polijst het werkstuk nog niet,
maar laat het in de witte
toestand.

12. Doe ong. 1 gram klei in de
lege spuit en spuit een dikke
rol klei.

13. Snij de rol in 3 stukken van
ong. 5 mm lang. Maak er wat
extra voor het geval dat. Laat
goed drogen.

14. Maak de stukjes netjes glad
en zorg dat de uiteinden goed
recht zijn. Boor voorzichtig
een gaatje met een 1 mm
boortje.

15. Knip een stukje zilverdraad af
op ong. 1 cm lengte. Maak
de uiteinden iets ruw voor
een goede bevestiging.

16. Schuur de stukjes tot ze
samen ongeveer 1 cm lang
zijn.

17. Steek een stukje zilverdraad
door de openingen van het
rolletje zodat je een scharnier
krijgt.

9.

Snij ongeveer 4 mm af van
een leeg spuitje.

.
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18. Gebruik een beetje pasta uit
het potje en bevestig de 2
buitenste scharnier onderdelen aan de ene helft van
het ei en het middelste aan
de andere helft. Gebruik
hiervoor voldoende pasta en
laat het stukje draad erin
zitten zodat de scharnierpunten op de juiste plek
worden bevestigd.

19. Als het goed droog is en vast
zit, knip dan het stukje
zilverdraad af op de juiste
lengte, doe deze in het
scharnier en smeer de
uiteinden van de scharnier
dicht met wat pasta. Bak het
hele stuk opnieuw af.
Eventueel kan je nog een
plat schroefoogje aan de
binnenkant bevestigen
waaraan je later een bedeltje
kan hangen.

20. Polijst het werkstuk
voorzichtig met de
staalborstel en eventueel de
polijstnaald.
Veel plezier!
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