Basic Instruction Guide #061
Flower Ring

Level: Beginner/ gevorderd
<Materials><
Art Clay Silver Syringe Type
Art Clay Silver Paste Type

Ringmaattabel

10g (For Japanese ring size 14)*
A small amount

: Ned. Maat 17

Completed piece (Voorbeeld: Japanse maat 14/ Ned. 17)

<Stap voor Stap>

1.

Neem de maat op van uw
vinger.

2.

Note: de ring krimpt tijdens
het afbakken. Tel 5 Japanese
maten of 2 tot 2,5 Ned. Maten
bij je eigen ringmaat op.
Markeer dit op de stok.

3.

Doe een post-it papier om de
stok en teken de plek waar de
post-it elkaar overlapt af met
een verticale lijn.

4.

Haal de post-it van de stok en
teken je patroon erop tot je bij
de verticale lijn uitkomt.

5.

Doe de Post-it terug op de
stok en plak deze met
plakband vast aan de stok.

6.

Gebruik
het
groene
spuitmondje om de lijnen van
je patroon op de Post-it te
spuiten.
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7.

Maak het oppervlak glad met
een vochtige penseel (gebruik
niet te veel vocht!) en laat dit
drogen. Herhaal stap 6-7 en
maak nog 2 lagen voor de
benodigde dikte!

8.

Na het drogen, vul eventuele
gaten tussen de spuitlijnen op
met wat pasta. Droog het stuk
compleet met een haardroger
voor min 10 minuten.

10. Verwijder het post-it papier
voorzichtig uit de ring door
hem voorzichtig naar binnen
te rollen met een pincet. .

11. Maak de binnenkant en de
zijkanten
glad
met
de
schuurpads, maar doe dit heel
voorzichtig. Zorg ervoor dat je
stuk heel goed droog is
voordat je gaat schuren en
afbakken.

13. Polijst het stuk vervolgens
met een polijstnaald voor een
mooie hoogglans.

14. Veel draagplezier.

9.

Maak de bovenkant netjes
glad met de schuurpads.
(#320-600).

12. Bak het stuk af zoals je bent
gewend. Zodra het gestookt is,
crash cool je het voor extra
stevigheid. En polijst het stuk
dan met de polijstborstel.

Aanvullende informatie:
 gebruik niet te veel vocht met het glad maken van de ring, wanneer er veel klei(water) op de post-it komt,
dan komt de ring moeilijk los van de post-it.
 Zorg ervoor dat je een goede verbinding maakt tussen de bloemetjes voor de stevigheid! Verstevig deze
plaatsen eventueel aan de binnenkant van de ring met wat pasta uit het potje.
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