
K E R A M I K
V Æ R K S T E D E T

Vil du arbejde med ler og glasur? Har du en drøm om at 
skabe keramiske genstande, skulpturer, objekter & 
dingenoter? På Godsbanens keramikværksted kan du 
skabe alt lige fra mormors nye yndlingskop, en 
topmoderne kakkel, skulpturer i alle afskygninger eller 
den helt unikke vase.

Vi har materialerne, værktøjet, ekspertisen og de helt 
rigtige omgivelser til at føre dit nye projekt ud i livet. 
Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig i gang og 
yder hjælp til selvhjælp.

DU SKAL BRUGE En kagerulle, evt. Et stykke stof til at 
ligge under leret når det rulles, ud så dette ikke klistrer 
sig fast på bordpladen, og 2 stykker smalt træ i en højde 
der tilsvarer den tykkelse du ønsker på leret.

INDEN DU STARTER Sørg for at have god plads ved 
et bord, at overfladen er rengjort og klar til dit valgte ler. 
Man med lethed rulle en plade i hånden.

RENGØRING Gør grundigt rent på pladsen efter dig og 
sørg for at redskaber, klud og andet er skyllet grundigt 
af og lagt på plads. Tjek også gulvet for klumper af ler 
og tør af her. Ligger der efter rengøring efterladenskaber 
af ler i vasken så skyl og rengør også denne.

P L A D E T E K N I K

SE OG LÆS MERE PÅ 
WWW.GODSBANENSÅBNEVÆRKSTEDER.DK

Er du interesseret i at vide mere om de forskellige ar-
bejdsteknikker og processer på Keramikværkstedet kan 

du tage et kig i en af de andre foldere vi tilbyder eller 
besøge godsbanens hjemmeside.

VELKOMMEN TIL kKERAMIKVÆRKSTEDET

HOW TO
K E R A M I K V Æ R K S T E D E T

FREMGANGSMÅDE Forbered dit ler ved at ælte det 
grundigt. Undgå at få æltet luft ind i leret da disse 
luftbobler ellers vil være tydelige i din udrullede plade. 
Form evt. Leret lidt fladt og kvadratisk med hænder-
ne og placer så leret mellem de to aflange pinde. Rul 
herefter jævnt leret ud med kagerullen og sørg for både 
at vende leret og dreje det efter et par rul så du får en 
mere jævn plade. Når pladen nærmer sig den ønskede 
tykkelse vil kagerullen følge de to aflange stykker træ og 
dermed skabe en jævn tykkelse. Er du øvet går det dog 
også fint uden denne hjælp. Afslut evt. med at glatte 
pladen med en blød skinne dyppet i ganske lidt vand, 
herved opnås en fuldkommen plan og glat overflade.
Pladen kan herefter også rulles ud på et stempel, 
trykkes mønster i eller andet.
Hvis der ønskes skarpe former og kanter kan du med 
fordel lade pladen tørre en rum tid til den er læderhård, 
ellers mister den form så snart den løftes. 
Saml dine plader ved at ridse kanterne op og bruge 
slikker imellem de to hjørner eller samlinger.

LER DER ANBEFALES
Lava gnistre
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