
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 kakel, 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 
Stænkbakker 2 stk (de gule er til de grågrønne maskiner, 
de hvide til de andre)
Skål til vand/slikker - under glasurbordet
Svamp - under vasken
Skæretråd - over vasken
Redskaber, som slynger, skinner mv til højre for vasken

INDEN DU STARTER Inden du starter kan det være en 
god ide at have besluttet dig for hvad man ønsker sig 
at lave, ælte leret grundigt og forberede et par kløse 
(kugler af ler) til formålet. Sørg ligeledes for der er plads 
til dig ved en drejeskive.

RENGØRING Husk at afsætte god tid til oprydning og 
rengøring! Alle emner du har brugt, bakker, skål, svamp, 
redskaber, drejeskive, gipsplade, ælte bord, gulv, lånt 
forklæde, klude vaskes grundigt og gulvet omkring dre-
jeskiven tørres  af

D R E J N I N G

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 KERAMIKVÆRKSTEDET

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

FREMGANGSMÅDE Du er altid velkommen til at 
spørge en ansat eller frivillig om rådgivning! Vi laver dog 
ikke direkte undervisning i åbningstiden.
Vi afholder drejekurser på værkstedet, se i kalenderen 
på Godsbanen.dk
Se evt også på youtube for inspiration.

Det tager normalt 2 gange at arbejde med et emne på 
drejeskiven. Først drejer man emnet op (1), derefter af-
drejer man (2) - dette gøres dagen efter, eller senere - du 
skal pakke dit emne ind i plastik afhængigt af hvornår 
du kommer igen.
Når emnet er sat til brænding, brænder vi det når det er 
tørt, og som der er plads i ovnene. Det tager normalt ca 
1,5 uge. Her efter kan emnet glaseres og brændes igen.LER DER ANBEFALES

Gul & SM ler er uden chamotte
KM25 og prikler med chamotte
Porcelæn - china (for øvede)

GENBRUG Har du slikker og en masse overskydende 
vådt ler efter drejningen kan dette udtørres på 
gipsplader og herefter æltes og genbruges. Husk at 
komme tilbage til dit ler på gipspladerne.


