
     HRNEK S KRAJKOU

z keramické hlíny 
tvoření pro děti od 5 let .…, ale i dospělí



Motivace: V keramickém kroužku společně modelujeme z keramické hlíny, ale v 
současné době to není možné. Tak si tentokrát můžete sami doma 
vymodelovat podle tohoto návodu HRNEK S OTISKEM KRAJKY. 
Pokyny: Balíček hlíny na tvoření budete mít přichystaný v bedýnce na DDM. 
Hotový podepsaný výrobek přinesete zpět do přichystané bedýnky v zatuhlém nebo
suchém stavu.
Hrnek vám vypálíme na první výpal, ponoříme do průhledné glazury, vypálíme na 
druhý výpal a SMS zprávou oznámíme, kdy si můžete váš výrobek vyzvednout.
 
Na tvoření budete potřebovat materiál a pracovní pomůcky :
Nejdůležitější je keramická hlína červené barvy.  
podložku na modelování (taková aby se hlína nelepila)
nožík nebo drátek na vyřezávání do hlíny
váleček na válení hlíny
šlikr (tato stejná hlína s vodou)
štětec , tužka
miska s vodou a hubku
šablona na obkreslení do hlíny
 různé druhy zbytku záclony, krajky nebo hrubé látky na otisk do hlíny

   



             
 

       

      Vyválíme plát o tloušťce 4-5mm.

  

     Na plát položíme krajku a jemně ještě jednou převálneme.
       



                             

              

           Krajku sundáme a zkontrolujeme kvalitu otisku.

             

                     

   

      Šablonu dvakrát obkreslíme tužkou na plát hlíny a vyřízneme nožíkem dva díly.
        



        

        Vyříznuté díly vyloupneme z plátu a zbylou hlínu znovu zmačkáme a zpracujeme.
                 

       Ze zpracované hlíny vyválíme opět plát hlíny a obkreslíme podle šablony dno hrnku.



  
       Dno vyřízneme a vyloupneme z plátu hlíny. 
       Zbytek hlíny zmačkáme a přikryjeme mokrým hadrem.

       Všechny tři díly hrnku naškrabeme dokola a naškrabané natřeme šlikrem.



 

  Dva díly strany hrnku spojíme k sobě hranami, spoje zahladíme vlhkým prstem.
  Spojené díly přilepíme ke dnu hrnku.
 

        Vyválíme si tenký váleček hlíny na zalepení do vnitřní strany hrníčku.



Váleček hlína zatlačíme dovnitř hrnku,  zahladíme mokrým štětcem a šlikrem.

   Ze zbytku hlíny si vyválíme tlustší váleček a pohladíme mokrou hubkou.



        Z vyhlazeného válečka vytvarujeme ouško, které na obou koncích 
        naškrabeme špejlí a natřeme šlikrem.

     Ouško přilepíme na hrníček. Pořádně přitlačíme a zahladíme štětcem s trochou šlikru.
     Hotový hrníček necháme pomalu uschnout a vypálíme v keramické peci na první výpal.




