HOW TO
K E R A M I K VÆ R K S T E D E T
VELKOMMEN TIL KERAMIKVÆRKSTEDET
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.

Er du interesseret i at vide mere om de forskellige arbejdsteknikker og processer på Keramikværkstedet kan
du tage et kig i en af de andre foldere vi tilbyder eller
besøge godsbanens hjemmeside.
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INDEN DU STARTER Før du går i gang vejer du spanden med støbemasse på lervægten - og skriver målet
op på en seddel.
DU SKAL BRUGE Find plastkassen med støbegrej
frem; heri skal der være ske, si, kande, gipskniv, svampe
o.a.
RENGØRING Rengør alt værktøj og læg det i kassen.
Husk at moppe gulvet.
Fjern evt. Urenheder let med en svamp, gør det samme
med kanten/ydersiden af emnet.

FREMGANGSMÅDE Rør massen op (rør forsigtigt samme vej, så det ikke røres luft i) og si den før du hælder
den ned i midten af formen. Formen fyldes helt - og lidt
til - så kanten er dækket. Tag tid, tykkelsen er afhængig
af hvor tør formen er i forvejen, massens tykkelse samt
tiden i formen. Det tager ca. 10 min. Du kan puste ned
langs siden af formen, for at tage bestik af tykkelsen.
Lad formen stå på hovedet og dryppe helt af, indtil den
er blevet mat på indersiden. Nu kan det overflødige ler
langs kanten skæres af. Skær fra midten og ud mod dig
selv, så du ikke trækker i leret og samtidigt undgår at
der falder rester af ler ned i formen. Vej spanden igen og
betal for den mængde ler du har brugt.
Lad emnet stå indtil den slipper formen, og læg en
træplade over emne og form, vend begge dele på hovedet og løft forsigtigt formen lodret op. Det varer ca. 1-2
timer. Vil formen ikke slippe, kan man i nødstilfælde banke, tørre eller blæse emnet ud. Det er ikke den bedste
fremgangsmåde, da man risikerer at ødelægge leret, så
det senere i processen falder tilbage i den forkerte form.
“Ler husker”!
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