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Bellen blazen en 

silkscreens 
Gebruikte producten: 

Biscuit 

 Mb aardewerk hart 

Kleuren  :  

 SC25 Cracker Jack 

 SC48 Camel back 

 SC 34 down to earth 

 FN 203 Dry champagne 

 

Materialen 

 Silkscreen naar keuze 

 AC301 Silkscreen medium 

 CB604 waaierpenseel 

 Rietje 

 Laag potje 

 Dreft 

 Sponsje 

 

 

Beschrijving: 

1. Begin met biscuit gebakken werkstuk  op 1060°C, verwijder stof met een vochtig sponsje. 

2. Doe 1 lepel water, 1 lepel kleur naar wens  en een druppeltje Dreft in een laag potje, goed roeren met een penseel. 

3. Blaas met het rietje in het mengsel zodat de bellen naar boven komen . Druk het werkstuk in de bellen. Zorg ervoor 

dat je niet de rand van het potje raakt want dan krijg je de afdruk van het potje op je werkstuk; 

4. Herhaal zoveel als je wil, met de kleuren naar keuze. 

5. Meng Ac310 Silkscreen medium  onder SC34 Down to earth tot een homogene pasta. 

6. Leg de silkscreen met de gladde kant naar beneden op je werkstuk, wrijf de pasta voorzichtig met de vinger erover 

tot aan de omlijning. Verwijder de silkscreen.  Spoel de silkscreen voorzichtig af met water en laat drogen. 

7. Laat minium 15 min drogen.  

8. Zet 3 lagen Fn203 Dry champagne over het werkstuk. 

7. Bak het werkstuk op 1000°C. 

 

Tip :  a. hier hebben we gebruik gemaakt van de Foundation sheer. De sheers zijn transparant , daarom kan de bellen 

blazen en silkscreen eerst gezet worden, rechtstreeks op de scherf.  Wil je een Foundation Opaque of Matt gebruiken, zet 

je deze als eerste! 

 B. Om te testen of je pasta juist van consistentie is, probeer hem eerst uit op gewoon papier. 
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1. De kleur waarmee je gaat bellen blazen moet donkerder zijn dan de basiskleur. 

2. Te veel zeep geeft hele kleine blaasjes als resultaat. 

3. Om Bellen te blazen kies je kleuren uit Stroke and coat, Fundamentals of Designer Liner. 

4. Let op dat als je het werkstuk in de bellen houd, dat je niet de rand van het potje raakt.  

5. Je kunt een plastic drinkbeker nemen om de mengeling voor bellen blazen te maken, knip de 

beker af  op twee centimeter.  

6. Je kunt met meerdere kleuren bellen blazen, de volgorde heeft geen belang.  

 

Bellen blazen : 

Silkscreen : 

1. Om de pasta te maken gebruik je AC310 silkscreen medium met Stroke and coat, Funda-

mentals of Designer Liner. 

2. Meng beetje voor beetje het poeder onder de glazuur en meng goed met een palletmesje 

tot een pasta. 

3. Indien het mengsel te dik is, verdun het met meer glazuur, GEBRUIK GEEN WATER ! 

4. Probeer eerst op een papier voordat je op je werkstuk probeert. 

5. Indien je meerdere afdrukken maakt van dezelfde silkscreen moet je na 2 à 3 x de 

silkscreen afwassen en goed drogen tussen keukenpapier.  

6. Leg de gladde kant naar beneden. Indien je de gladde kant naar boven legt is het resul-

taat niet zo mooi gedetailleerd en in spiegelbeeld. 

7. De kleur die je gebruikt voor de silkscreen moet voldoende afsteken met de ondergrond. 

 


