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Benodigdheden : 

Biscuit  : voorbeeld  : Faceted vase MB1466 

Glazuren : CG993 Lavender Sprigs ( Jungle Gem ) 

  EL148 Smoked Lilac ( Elements ) 

  EL149 Lavender Flower (Elements) 

  FN009 Black (Foundations opaque ) 

  SG201 Black cobblestone ( Specialty glaze ) 

Overige : 

CB604 waaierpenseel. 

Spons ( BT910 ),  water 

 

Instructies: 

 

1. Veeg het stof van de biscuit met een vochtige spons. 

2. Voor de binnenkant :Verdun FN009 Black met 10% water . Schenk dit in de vaas. In een rolbeweging zorg je 

ervoor dat overal glazuur is en schenk het overtollige glazuur weer uit. 

Laat de vaas voor 5 minuten ondersteboven staan zodat al het overtollige glazuur eruit kan lopen. Veeg de 

rand proper met een vochtig sponsje. 

3. Voor de buitenkant : Zet gedeeltelijk CG993 Lavender Sprigs , de vaas  moet niet volledig bedekt zijn met deze 

kleur. Zorg voor uitwaaierende randen. ( zie opmerking C ) 

4. Voor de buitenkant : ongeacht waar de CG993 Lavender Sprigs gezet is, zet je een gedeelte van de vaas met 

EL148 Smoked lilac en de rest met EL149 Lavender flower. Bedek de volledige vaas met deze twee kleuren. De 

kleuren mogen elkaar overlappen.  

5. Herhaal stap 4 nog 2 maal. Probeer hierbij telkens dezelfde kleur ongeveer over dezelfde delen te zetten van 

vorige laag. Dit hoeft niet precies te zijn.  

6. Laat drogen.  

7. Zet hier en daar  1 dikke laag SG201 Black Cobblestone. Ga met een natte penseel over de randen van de Cob-

blestone zodat geen harde randen te zien zijn. Uitlopers mogen. Bij het voorbeeld is dit zowel aan de boven-

rand van de vaas als ook aan de onderkant gezet.  
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8. Laat drogen. 

9. Stilt en bak op 1000° C. Zie opmerking D. 

Opmerking : 

A. De betekenis van de woorden die cursief gedrukt zijn vind je terug op bovenstaande website.  

B.  Dit voorbeeld laat zien dat de Jungle Gems en de Elements met elkaar te combineren zijn. De Elements zijn veel-

kleurige glazuren: de manier van toepassen geeft al verschillende kleurschakeringen. Als je dan ook nog eens de 

glazuren gaat overlappen ontstaan er extra kleureffecten. De onderliggende Jungle Gem geeft nog eens een extra 

touch.  

C. Uitwaaierende randen : met uitwaaierende randen heb je een mooie overgang van de ene kleur naar de andere.   

D. Als de onderkant ook geglazuurd is, moet het werkstuk op ovensteuntjes , stilts genoemd, gezet worden.  Gebruik 

ovensteuntjes met metalen punten.  


