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219  gelijkmatige applicatie, ongelijkmatige applicatie , 1 kleur / steengoed 

SB106 stoneware kom van Mayco

SW137 Storm Gray

CB434 mop


Buitenkant twee lagen gelijkmatig, aan de onderkant één extra laag 


Binnenkant twee flinke lagen kris kras


Bakken op 1220° 

Foto buitenkant	 	 	 	 	 foto binnenkant


Opmerking : 
	 - SW137 is een goed voorbeeld om te tonen hoe de richting van het opzetten van de 	 	
	    glazuur het resultaat bepaald. 

	 - Gelijkmatige lagen geven een gelijkmatig resultaat. 

	 - Kris kras door elkaar lagen geven een sterk gewolkt resultaat. 

	 - De extra laag aan de buitenkant is niet te herkennen. 


—————————————————————————————————


220. Wax met noppenolie / steengoed 

SB 106 stoneware kom Mayco

SW104 black walnut

SW 253 green opal

AC302 Wax resist

RB144 kleine waaierpenseel


Volledig twee lagen SW 104 met kleine waaier gelijkmatig

Laten drogen

Ac 302 Wax resist  met noppenfolie aanbrengen, de volledige binnenkant en de bovenste helft 
van de buitenkant. 

Laten drogen, 

Twee lagen SW253 gelijkmatig met de waaierpenseel, de volledige binnenkant, aan de buitenkant 
tot aan de waxlijn. 
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Foto voor het bakken


Bakken op 1220° 

	 foto binnenkant	 	 	 	 foto buitenkant


Opmerking :  
	 - Een combinatie die altijd lukt!

	 - De combinatie loopt een beetje , dus opletten aan de bodem. 


———————————————————————————————————

221. Geschaduwde rand / Steengoed 

SB106 stoneware kom Mayco

SW130 Copper jade

SW 108 Green tea

CB434 mop


Bovenrand langs binnen en buitenkant twee maal schaduwen met cb 434 met SW130 


Twee lagen SW 108 binnen en buitenkant , gelijkmatig


Bakken op 1220° 

Foto na het bakken
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Opmerking : 
	 - De combinatie van SW108 en SW1130 gaat sterk lopen, tot 3 cm.

	 - De combinatie geeft een glanzend resultaat. 

	 - De overgang is aan de buitenkant mooier dan aan de binnenkant, dit heeft te maken met 	
	   de vorm van de kom


————————————————————————————————————-

222. Kommetje met wax / steengoed 

Sb106 stoneware kom Mayco

SW121 smoke

SW250 White opal

AC302 wax resist

Noppenfolie, aluminiumfolie, sponsje

Penseel CB 434 en RB 144


Zet twee lagen SW 121 smoke deppend met de mop. 

Ac302 wax resist op stukje allufolie, wrap de noppenfolie rond een sponsje, 

Dep 1 laag wax   op de volledige binnenkant en de helft van de buitenkant zie foto 1

Laat drogen

Zet twee lagen SW 250 met RB 144 waaier gelijkmatig


Laat drogen, bakken op 1220°


Foto voor het bakken	met wax	 	 foto voor het bakken na SW250 	 


Foto’s na het bakken
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Opmerking : 
	 - SW121 deppend geeft een mooi resultaat

	 - De combinatie van deze kleuren gaat een beetje lopen

	 - Het resultaat aan de binnenkant is perfect!

————————————————————————————————————-

223. Twee kleuren netjes over elkaar, volgorde binnenkant anders dan de 
buitenkant / steengoed 

Sb 106 Mayco stoneware kom

Sw 123 Sapphire

SW 250 White opal 

Penseel RB144 kleine waaier


Twee lagen swSW 123 buitenkant

De bovenrand proper vegen

En twee lagen SW 250 binnenkant

Twee lagen sw SW 123binnenkant en twee lagen SW 250 buitenkant


Bakken op 1220° 

Foto na het bakken


Opmerking : nauwelijks verschil tussen de binnen en de buitenkant, iets meer wit te zien aan de 
buitenkant. 


——————————————————————————————————————

224. Twee kleuren kris kras door elkaar , eerst twee basislagen / steengoed 

SB106 Stoneware bowl Mayco

SW 123 sapphire

SW 250 White opal

Penseel : RB 144 kleine waaier


Twee lagen SW 123 sapphire 

Twee lagen SW123 en SW250 door elkaar


Bakken 1220°	 	 

foto na het bakken
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Opmerking 
Een gelijkaardig resultaat als nr 223. Geen gewolkt resultaat.

—————————————————————————————————————-


225. Twee kleuren kris kras door elkaar zonder basislaag / steengoed 

SB 106 Mayco stoneware bowl 

SW123 sapphire

SW250 white opal

Penseel


Twee lagen SW123 en SW250 door elkaar

Bakken 1220° 

Foto voor het bakken		 	                                      foto na het bakken


Opmerking:  
	 - mooi gewolkt resultaat. 

	 - Bij deze kleurcombinatie opletten voor harde randen, de kleuren goed in elkaar werken


————————————————————————————————————-

226. Tweede kleur met flesje / steengoed 

Sb106 Mayco stoneware bow

SW101 Stoned Denim

SW503 Orange Gloss

Penseel

AC222 Plastic flesje, zonder de metalen tip


Zet twee lagen deppend 101 stoned denim met CB 434 , twee lagen aan de binnenkant, drie 
lagen aan de buitenkant

SW 503 in flesje teken het patroon, 1 x dik bak



Bakken 1220° 
Foto voor het bakken
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Foto na het bakken 

Opmerking :

De buitenkant is nogal fel gewolkt en grijs


—————————————————————————————————————————- 

227. Met boogjes gecombineerd / steengoed 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW120 Northern woods

SW 100 Bleu surf

SC 16  Cotton tail

Rb144 kleine waaier

AC222 flesje ( niet gebruiken met metalen tip, enkel het plastic dopje )


Twee lagen SW 120 Northern woods aan de binnenkant, gelijkmatig

Een derde laag aan de buitenkant van aan de rand uitwaaierend naar beneden.

Laten drogen

Met potlood op een draaischijf lijnen trekken


Met SC 16 Cotton tail in flesje boogjes maken  drie rijen


Foto na de Witte lijnen :


Zet twee lagen SW100 Bleu Surf aan de binnenkant. 


Laten drogen, bakken op 1220°.
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Foto na het bakken


Opmerking: 
Mooi resultaat, 

De derde laag aan de buitenkant geeft een diep, donkerblauw resultaat. 


———————————————————————————————————

228. Tweede kleur in flesje / steengoed 

SB 106 Mayco stoneware bowl

SW252 Bleu opal

SW106 Alabaster

Spons

Flesje ac222 zonder metalen tip


Zet drie lagen met de spons binnen en buitenkant sw252 Bleu Opal


Sw 106  Alabaster in flesje, 

Een dikke spiraal spuiten binnenkant en een onregelmatige rand aan de buitenkant

Bakken 1220°


Foto voor het bakken :


Foto na het bakken
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Opmerking : 
Het sponzen van de SW252 geeft een gewolkt resultaat

De reactie tussen de SW252 en SW106 is mooi. 

De spiraal en de tekening aan de buitenkant is te onregelmatig, gewoon de kleuren overlappen 
zou mooier zijn. 

—————————————————————————————————————-


229. Spatten /steengoed 

Sb106 Mayco stoneware bowl

SW122  Maycoshino

Sc 86 Old lace

SC15 Tuxedo

CB434 mop


Zet twee lagen SW 122 deppend, 


Spat met Sc 15 en 86, bakken 1220°


Foto voor het bakken


Foto na het bakken 


Opmerking : 
De SW122 Maycoshino heeft heel veel schakering als je hem deppend zet

Met de spatten aan de binnenkant is het erg druk


———————————————————————————————————————


230. Stippen en steengoed /steengoed 

SB106 Mayco stoneware bowl

SW 168 Coral sands

SW 144  Lava. Rock

SW 127 Olivine

Potlood 

Flesjes AC222, zonder metalen tip




Projecten 219 - 232  / 9 10

Randen zetten met potlood

SW144 en SW127 in flesjes


Stippen zetten op de randen twee rijen SW144 en Drie rijen SW 127

Buitenkant één laag dun uitgestreken, uitwaaierend SW 144, binnenkant uitwaaierend naar 
beneden toe. 

Bakken 1220° 
Foto na het stippen	 	 	 foto van de buitenkant




	 	 	 


Zet twee lagen SW168 binnen en buitenkant, regelmatig met de kleine waaier


Foto’s na heb bakken


Opmerking 
SW144 Lava Rock geeft een Blauw effect onder de SW168. Het kleurt ook heel sterk zodat je 
penseelstreken van de SW144 ziet. 

Het uitwaaierend effect op de rand is wel mooi. 

De combinatie van SW127 en SW168 loopt meer dan de combinatie met SW144 en SW168

————————————————————————————————————————

231. Combinatie met wax / steengoed 

SB 106 Mayco stoneware bowl

SW 120  Northenwoods

SW 100 Bleu surf

Ac 302 wax resist

Penseel CB434 mop


Zet twee lagen deppend SW 120 met de mop

Wax lijnen zetten, ongelijke cirkels


	 	 	 	 Foto na de wax




Projecten 219 - 232  / 10 10

Zet twee lagen SW100, deppend met de mop, bakken 1220°


	 	 	 	 foto na de SW100





Foto’s na het bakken


Opmerking : 
Schitterende kleurcombinatie, van licht blauw naar diep donker blauw

Het patroon met de wax is goed.


—————————————————————————————————————————

232. Kleuren kris kras door elkaar / steengoed 

SB 106 Mayco stoneware bowl

SW 127 Olivine

SW 169 Fosted Lemon

CB434 mop


Zet twee lagen SW127 en SW169 kris kras door elkaar

Bakken op 1220°.  



Opmerking :  
Mooie zachte kleuren van zacht geel, groenig naar bruin. 


