
Bloemenzaadjes 

 

1 
 

Keramiek : 

 Mb 894 Funky bowl 

Glazuren: 

  Fn 302 Ivory cream 

 SC 28 Blue isle, SC 45 My blue heaven 

 SG 401 Black 

Materialen : 

 DSS 116 stylized, AC310 Silkscreen medium 

 Plankje, palletmesje,  

 Penseel : CB 434  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Moeilijkheidsgraad : gemakkelijk 

Tijd : 2 uren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Maak de keramiek stofvrij met een vochtig sponsje. 

2. Zet vier lagen FN 301 op de schaal. 

3. Laat drogen. 

4. Zet de schaal op een draaischijf en trek een lijn tot waar je de blauwe kleur wil hebben. Zet 

ook een lijn aan de onderkant. 

5. Zet twee lagen SC 45 op de binnenkant en aan de onderkant. 

6. Neem bij een derde laag SC 45 , SC 28 mee in het penseel en schaduw de buitenlijn. 

7. Laat drogen. 

8. Meng op een plankje SG401 en AC310 met het paletmesje tot je een smeuïge pasta.  

9. Neem de silkscreen uit de verpakking en omlijn de afbeeldingen met een watervaste stift. 

Knip rondom deze lijn uit. 

10. Leg de silkscreen met de gladde kant naar beneden op de gewenste plaats en wrijf met je 

vinger de pasta over de silkscreen. De stiftlijn geeft aan tot waar je moet gaan. Lift de 

silkscreen op. Zet zoveel silkscreens om je werkstuk als je wil. Je kunt elke tekening 3 tot 4 

keer gebruiken zonder ze schoon te maken. Leg de silkscreens in een bakje water om ze 

schoon te maken. 

11. Zet met de designer liner SG 401 hele fijne puntjes op de scheidingslijn van het beige en het 

blauw. Geef niet te veel druk , haast geen druk ,op het flesje zodat je hele fijne puntjes kunt 

maken. Zet ze van veel naar weinig naarmate je verder van de blauwe lijn gaat, maak ook 

geen evenredige lijn , maar maak uitlopers naar boven toe. 

12. Laat drogen. 

13. Zet op stiltjes en stook op 1000. 

 

 


