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Benodigdheden : 

Biscuit  :          Mayco   aardewerk MB136 

Glazuren : EL213 Painted Desert ( Elements ) 

  EL118 Blue Grotto  (Elements ) 

  PC601 Clear Cascade ( Specialty glaze ) 

  PC602 White Cascade ( Specialty glaze ) 

Overige : 

2 x CB604 waaierpenseel, brush, Spons ( BT910 ),  water 

Instructies : 

 

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

2. Zet twee lagen EL 213 Painted desert aan de binnenkant van de schaal en drie lagen aan de buitenkant. 

Wacht tussen de lagen tot de glans verdwenen is.  

3. Doe EL213 Painted desert en EL118 Blue Grotto op een schaaltje. Zet 1 laag El 213 Painted desert  hier en 

daar aan de binnenkant, zonder de glazuur mooi uit te strijken. Vul de overgebleven plaatsen met EL 118 Blue 

grotto, ook deze moet niet volledig uitgestreken worden. De kleuren mogen overlappen. Gebruik voor elke 

kleur een waaierpenseel. Wacht  tot de glans verdwenen is. 

4. Zet hier een daar een veeg PC601 Clear cascade , voornamelijk op de schuine rand. De glazuur moet niet mooi 

uitgestreken worden 

5. Zet hier en daar een veeg PC602 White cascade , mag de PC601 Clear cascade overlappen. Laat plaatsen over 

zodat de onderlagen nog plaatselijk nog zichtbaar zijn.  

6. Laat drogen.  

7. Veeg met een vochtig sponsje de standrand proper.  

8. Bak op 1000° - 1060 °C. 
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Opmerking : 

A. Als je de Elements wil bakken op hogere temperaturen, op steengoedklei,  kijk dan  of de kleur verandert , deze 

nota vind je op elk potje onder “ mid-range color result” . Hou er ook rekening mee dat de Elements meer kunnen 

uitlopen op hoge temperatuur.  

B. Zoals alle Mayco glazuren zijn de Elements niet giftig. Mits de Elements niet altijd super glad uitsmelten of zelfs 

kunnen craqueleren, zou ik deze glazuren enkel gebruiken voor decoratieve stukken of voor “ droge “ voeding.   


