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Raku stoken is een van oorsprong Japanse techniek waarbij het glazuur van een werkstuk (sterk) craqueleert. Het craque-
lé is zwart van kleur. 

Werkwijze 
Eerst wordt een (gebakken) werkstuk geglazuurd. Daarna wordt het in bijvoorbeeld een hout- of gasoven zeer snel tot op 

een temperatuur van ca. 1000 °C gebracht. Het werkstuk wordt uit de oven gehaald en aan de buitenlucht blootgesteld. 

Door de snelle afkoeling gaat het glazuur craquelures vertonen. Vervolgens wordt het werkstuk in een zaagselton gelegd. 

Het zaagsel ontbrandt en veroorzaakt rook. De rook trekt in de craquelé.  

Wikipedia. 

In deze workshop leer je hoe je dit gecraqueleert , verweerd effect kunt nabootsen in een elektrische oven.  

De Mayco producten die worden gebruikt zijn: Classic crackles,  Stroke & Coat, Elements, Wax resist, Stoneware washes 

en Acrylverf.  

Classic Crackles : Dit zijn glazuren die craqueleren na het bakken. Na het bakken worden ze met acrylverf ingewreven 

zodat de craquelé zichtbaar word.  

Craquelé ontstaat door spanning tussen klei en glazuur, dit wordt veroorzaakt door het verschil van krimp van klei en 

glazuur. In de workshop word Mayco aardewerk biscuit gebruikt. Op deze biscuit is de craquelé middel-grof.  

Er zijn 4 verschillende kleuren : CC101 Transparant,  CC102 White, CC107  green tea en CC108 China sea. De glazuur 

wordt in 3 lagen rechtstreeks op de scherf gezet.  Enkel de Mayco Fundamentals kun je onder de Classic Crackles zetten 

om een andere kleur te creëren. Door Stroke & Coat onder de Classic crackles te zetten vormt er nauwelijks of geen cra-

quelé.  

Stroke & Coat : Deze glazuren zijn dekkend en uniform. Gebruik ze bij deze techniek om accenten te zetten, kleinere 

oppervlaktes of verschillende kleuren door elkaar. 

Elements : deze glazuren zijn heel geschikt voor deze techniek. Het assortiment Elements bevat veel aardetinten, 

matte en glanzende glazuren. De Element glazuren hebben ook meestal kleurnuances in 1 glazuur.  

AC302 Wax resist : Wax resist is een product dat wegbrandt tijdens het stoken. Na het gebruik de penseel goed uit-

spoelen onder de kraan. LET OP ! Was resist rechtstreeks op de scherf kan niet meer verwijderd worden, het kan enkel 

eraf gebrand worden.  

Stoneware Washes : Dit zijn oxides in vloeibare vorm aangemaakt. Ze hebben een groot stookbereik : van 1000° - 

1250°. Ze kunnen enkel of in combinaties met glazuren gebruikt worden.  

Acrylverf : Mayco heeft een assortiment acrylverf. In deze workshop worden ze gebruikt om de craquelé zichtbaar te 

maken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glazuur_(aardewerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Craquel%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glazuur_(aardewerk)
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Raku-achtige pot 
Biscuit 

 Biscuit naar wens 

Kleuren  :  

 EL118 Blue grotto 

 CC102 White 

 CC108 China sea 

 EL134 Mirror blue 

 FN212 Blue diamond 

 SW303 Manganese Wash 

Materialen 

 CB434 penseel, CB604 waaierpenseel 

 AC302 Wax resist, Sponsje, spatel , potlood, SS138 flat black. 

 

Beschrijving: 

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

2. Teken met potlood de indeling, hou geen rekening met de bruine rand tussen de verschillende kleuren. 

3. Zet elke glazuur 3 lagen. Overlap de kleuren lichtjes zodat zeker alles bedekt is met glazuur. 

4. Laat drogen. 

5. Bedek het volledige werkstuk met AC302 was resist.  

6. Laat drogen. 

7. Kerf met een spatel de wax en de glazuur weg.  Zet ook een paar extra krasjes. 

8. Spoel met een nat sponsje voorzichtig alle glazuur weg waar de AC302 wax is weg gekerfd.  

9. Laat drogen,  

10. Zet 1 dunne laag SW403 Manganese Wash op de delen die je hebt weg gekerfd.  

11. Bak het werkstuk op 1000° C. 

12. Na het bakken worden de delen die met Classic crackles gekleurd zijn ingewreven met SS138 Black acrylverf. 

 

Tip :  heb je de mogelijkheid om raku te stoken, kun je deze werkwijze ook toepassen. NR 10 in de beschrijving laat je 

dan weg. Nr 12 is dan ook niet van toepassing want dat gebeurt dan in de rookton.   


