
Keramiek:

uil , zelf gekleid

Glazuren :

FN 009 Black

SC 078 Lime

SC 8 Just Froggy

SC 24 Dandelion

SC 15 Tuxedo

SC 80 Bascetball

SC 33 Fruit of the vine

SC 13 Grapel

SC 5 Tiger tail

SC 11 Blue yonder

SP 226 Speckled green thumb

CG 718 Blue caprice

Penselen:

CB 434 Oval mop

CB 404 round

Extra benodigdheden om te kleien :

Standard clay, mini-kleipers, CD 1076 Oval tray, CD 1218 egyptian design

De FN009 Black Foundation wordt hier als basisglazuur gebruikt. Dat geeft

een mooi contrast met de felle kleuren en een goede schaduw tussen de verschillende

kleuren. De zwarte onderlaag schemert nog door de felle kleuren.

Als je zwart als onderlaag neemt, komen in de regel 3 lagen kleur erboven op. 

Jeanine Cremers

1. Maak de keramiek stofvrij met een vochtig sponsje.

2. Zet twee lagen FN009 Black op de volledige uil.

3. Zet drie lagen SC 78 Lime light op het lichaam, neem bij de derde laag SC 8

Just froggy mee in de penseel om aan de randen een donkere gradatie

te bekomen.

4. Zet drie lagen SC 05 op de snavel, neem bij de derde laag SC 80 Basketball

mee in de penseel om een donkere rand bovenaan de snavel te maken.

5. Kleur de veertjes op de vleugel met volgende kleuren : SC33, SC13, SC5 en SC11.

Telkens weer drie lagen.

6. Zet drie lagen SP226 Speckled Green thumb op de haren.

7. Zet twee lagen CG 718 Blue caprice op de buitenste ring van de ogen.

Schaduw de binnenkant met SC 033.

8. Zet drie lagen SC 24 Dandelion op de kleine ring van de ogen.

9. Zet met SC 016 Cotton tail een puntje als lichtblik in de pupil.

10. Laat drogen.

11. Stook op 1000° C.

koddige uil


