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NR . S285 Beker,  craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

SW003 clear Matt crackle

SW127 Olivine

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet vier lagen SW003 op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet twee lagen SW127 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de SW003

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 

	  de matte craquelé laat zich beter  inwassen met  4 lagen

	 de manganese is donker bruin mat-glanzend

	 Olive is een mooie kleur bij twee lagen;

——————————————————————————————————————————— 
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NR . S286 Beker, craquelé en foute raku 

 Benodigdheden:


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

SW003 clear Matt crackle

SW122 maycoshino

HC643 Engobe van Colorobbia

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet drie lagen HC643 engobe op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet hier overheen drie lagen SW003

Zet drie lagen SW122 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de SW003

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 

	 door de engobe onder de crackle te zetten heb je  een andere kleur dan de scherf

	 ook hier is de matte craquelé moeilijk in te wassen met acryl

	 sw122 is een mooie bruin-beige glazuur, beige op plaatsen waar die dikker zit


——————————————————————————————————————————— 
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 NR . S287 Beker , craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

UG146 Pink Pink 

SW003 clear Matt crackle

SW140 Black Matt

SW250 White Opal

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet drie lagen UG146  op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet vier lagen SW003 over de UG146.

Zet twee lagen SW140 en twee lagen SW250 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de SW003

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 

	 Ook bij deze beker voelt de sw003 grof en is het moeilijk de acrylverf overal te verwijderen. 

	 

——————————————————————————————————————————— 
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NR . S288 Beker, craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

CC101 Clear crackle

HC610 Hobby Colorobbia engobe

SW155 Winterwood

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet drie lagen HC610 op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet drie lagen CC101 over de HC610

Zet twee lagen SW155 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de CC101

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 De craquelé is mooi groot, 

	 hier en daar kleine blaasjes in de craquelé

	 twee lagen SW155 is voldoende


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



CreaKor bv Projecten     S285    / 299       

_________________________

5

NR . S289 Beker, craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

CC101 Clear Crackle

SW110 Oyster

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet drie lagen CC101 op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet twee lagen SW110 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de CC101

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 veel kratertjes in de CC101

	 heel fijne craquelé

	 de SW303 Manganese is glanzend bruin


——————————————————————————————————————————— 
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NR . S290 Beker , craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

UG220 Sage

CC101 Clear Crackle

SW131 Birch. ( zie opmerking ! )

SW128 Cordovan ( zie opmerking !)

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet drie lagen UG220 op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet drie lagen CC101 over de UG220

Zet twee lagen SW131 en twee lagen SW128 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de CC101

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 In de notities staat dat op het onderste gedeelte  SW131 en SW128 gebruikt is, 	 	 	
	 waarschijnlijk een vergissing. Helaas weet ik niet welke gebruikt zijn

	 heel fijne craquelé

	 de SW303 Manganese is glanzend bruin.

——————————————————————————————————————————— 
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NR . S291 Beker, craquelé en  foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

CC108 China sea

PC12 Amaco

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet drie lagen CC108 op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet drie lagen PC12 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de CC108

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 de bekers zijn ondersteboven gebakken, de CC108 is gezakt zodat de rand van boven 

	 intens blauw-groen geworden is

	 Heel veel kleine kratertjes in de CC108.

	 Heel fijne craquelé. 


——————————————————————————————————————————— 
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NR . S292  Beker , craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

SW149 White Crackle

SW164 Satin patina

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet vier lagen SW149 op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet twee lagen SW164 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de SW149

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 De craquelé is heel fijn

	 Hier en daar heeft de SW164 kratertjes

	 SW303 is heel donker bruin , mat-glanzend


——————————————————————————————————————————— 
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NR . S293 Beker , craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

FN009 Black Foundation

SW168 Coral sands

SW144 Lava rock

SW303 Manganese wash

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Rol de binnenkant met FN009 verdund

Zet drie lagen SW168 op de bovenste rand, circa 3 cm

Zet twee lagen SW144 op het onderste gedeelte, overlap lichtjes de SW168

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag SW303 Manganese op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 
	 Het kleurverschil tussen de SW144 en de SW303 is klein. 


——————————————————————————————————————————— 
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NR . S294 Beker, craquelé en  foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed beker

HC605 Terracotta Hobby Colorobbia , Engobe

SW001 Clear , Stoneware

SW003 Crackle matt clear, Stoneware

SW188 Landslide, Stoneware

UG50 Jet Black , Fundamentals

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Zet drie lagen HC605 op het onderste gedeelte

Meng SW001 en SW003 ( (1/3verhouding ), zet drie lagen tot 1 cm van de rand

Zet drie lagen SW188 bovenste rand en binnenkant

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag UG50 op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 



Foto na het bakken :


Opmerking :

De SW003 mengeling met SW001 voelt goed aan, mooie craquelé, 

4 lagen geeft een melkachtig effect, waarschijnlijk zijn drie lagen voldoende. 

De SS138 hecht niet goed op de steengoed gebakken klei
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NR . S295 kommetje , craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed kommetje

SW149 Crackle white, Stoneware

SW166 Norse Bleu, Stoneware

SW188 Landslide , Stoneware

UG50 Jet Black , Fundamentals

Indisch blauw, Pigment

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Meng 2 eetlepels SW149 met een mespuntje Indisch blauw

Zet deze mengeling 4 x  op de buitenkant

Binnenkant 1 x SW188 en 2 lagen SW166

Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag UG50 op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 



Foto na het bakken :


Opmerking :


Fijne craquelé, 

Het is gelukt om de SW149 een kleurtje te geven

De binnenkant is super mooi!
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NR . S296 Geometrisch potje, craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed , Mayco mal ,

SC79 it’s Sage, Stroke & Coat

SW001 Clear , Stoneware

SW003 Clear matt crackle, Stoneware

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Zet op de draaischijf en maak een boordje met SC779, 3 x

Meng 1 deel SW0001 en drie delen SW003, zet drie lagen van deze mengeling


Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen de tekst “ Carpe Diem “

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag UG50 op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking:

Het glazuur is nog altijd mat en voelt goed aan.

De craquelé is groter.

De glazuur laat zicht goed inwassen met acrylverf. 


NR . S297 Geometrisch potje, craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed , 

SW003 Clear matt crackle, Stoneware

SW212 Peacock, Stoneware
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AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Meng 1 deel SW212 met drie delen SW003, zet deze mengeling drie lagen


Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen beneden op de rand, en van boven op de rand,  door de wax, de glazuur 
weg tot op de scherf. Werk onregelmatig.

 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag UG50 op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking :

De craquelé begon pas één dag na het bakken. 

De craquelé is groter geworden dan SW003 puur. 

De glazuur voelt goed aan en liet zich goed inwassen met acryl.


NR . S298 Geometrisch potje, craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed 

SW149 White crackle, Stoneware

SW212 Peacock, Stoneware

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :
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Meng 1 deel SW212 met drie delen SW149, zet deze mengeling 3 x


Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de randen door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag UG50 op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking : 

De kleur is licht blauw, neem een donkerder blauw voor meer contrast.

De craquelé is groter dan alleen SW149


NR . S299 hangpot , craquelé en foute raku 

Benodigdheden :


Steengoed 

SW188 Landslide, Stoneware

SW003 Clear matt crackle, Stoneware

SW001 Clear, Stoneware

HC605 Terracotta , Hobby Colorobbia engobe

AC302 Wax resist

RB144 waaier, CB406 Round penseel

Spons, Kraspen of scherp voorwerp.

SS138 Black acrylverf


Werkwijze :


Zet drie lagen hc605 op de punt, circa 6 cm hoog

Meng 1 deel SW001 met drie delen SW003, zet deze mengeling over de terracotta tot aan de 
boord

Zet twee lagen SW188 landslide op de boord
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Laat 1 uur drogen

Zet 1 dunne laag wax aan de buitenkant. 

Laat drogen

Kerf met de kraspen op de scheidingslijn door de wax, de glazuur weg tot op de scherf. Werk 
onregelmatig. 

Kerf een paar plekjes aan de bovenrand door de wax . 

Veeg met een redelijk vochtig sponsje de glazuur weg daar waar je gekrast hebt zodat de scherf 
weer glazuurvrij is op deze plaatsen. 

Laat drogen

Zet 1 dunne laag UG50 op de ongeglazuurde delen. 

Bak op 1220° 

Na het bakken de craquelé  inwassen met SS138 Mayco black acrylverf. 


Foto na het bakken :


Opmerking :

Ook hier is de SW003 beter omdat deze gemengd is met SW001.

De glazuur voelt zacht aan en laat zich goed inwassen met acryl. 

Waar engobe onder de craquelé zit, is er minder craquelé. 


Samenvatting :	 

	 1, De Classic Crackles hebben veel kratertjes als ze gebakken worden op 1220°. Er zijn 

	     minder kratertjes wanneer er een engobe onder gezet wordt. 

	 2, De Manganese wash is vaak glanzend bruin op 1220°.

	 3, UG50 is donkerder dan de Manganese Wash.

	 4, SW003 is mooier als die gemengd word met een ander glazuur. 

	 5, SW003 gemengd met een transparant glazuur blijft transparant.

	 6, SW003 gemengd met een dekkend glazuur is niet meer transparant. 

	 7, SW149 mengen met een intense kleur om meer kleurverschil te krijgen. 

	 8, 1 laag STroke and coat over de Craquelé glazuren  ( maakt niet uit welke ) is voldoende 	
	     om de kleur te veranderen de craquelé te beïvloeden.


