Basic Instruction Guide #069
Pattern Ring
Level: Basic/ Intermediate
<Benodigdheden><
Art Clay Silver Clay Type
Art Clay Silver Paste Type

ongeveer. 15g
afh. van de grote vd ring
Een klein beetje

<gereedschap>
Teflon, ringmatenkarton of bos, potlood, ringenstok, schuurpads, staalborstel,
polijstnaald, vijl, roller, post-it papier of ringmaatpapier, hobbymesje,
cocktailprikker,
Completed piece

<Stap voor stap handleiding>

1.

Neem je ringmaat op.

2.

tel 4 (Japanse) maten bij je
eigen ringmaat op en markeer
dat op de houten ringenstok
met een potlood.

3.

doe het post-it papier strak
om de ringenstok en zorg
ervoor dat de lijn in het
midden zit.

4.

Leg de klei tussen 2 stukjes
Teflon zodat het niet aan de
kleiroller plakt. Rol ong. 15
gram klei uit tot een lange
strip.

5.

Snij de randen van de klei
netjes af met het hobbymesje.

6.

Maak de post-it iets vochtig
en rol de klei zacht drukkend
om de ringenstok op de
post-it.
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7.

Snij de overlappende klei af
en maak met je vinger de
naad waar de klei elkaar raakt
glad. Vul de naad eventueel
bij met wat pasta.

8.

Maak een patroon in de klei
met de polijstnaald. Als de klei
te vochtig is om een patroon
te maken, droog dan eerst de
klei met een föhn.

9.

Als de ring naar het zin is,
droog dan de klei met een
fohn voor 15 minuten. Als de
klei helemaal droog is dan
kan je de ring met post it
voorzichtig van de stok
afhalen.

10. Maak de ringen van de ring
netjes glad met de vijl.
Voorzichtig want de klei is
kwetsbaar.

11. Schuur de ring netjes glad
met de schuurpads grijs,
paars, groen.

12. Stook de ring ong. 10 minuten
op het gasfornuis of 10
minuten in de oven op 800oC.

13. Laat de ring volledig afkoelen
en borstel op met de
staalborstel.

14. Polijst de ring met de
schuurpads Grijs, paars en
groen. Polijst het patroon niet
om deze wit te laten.

15. Maak een spiegelglans met
de polijstnaald door deze over
de ring heen te wrijven.

16. Poets de ring op met wat
polijstpasta en polijstdoek
behalve het patroon.
Veel draagplezier!
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