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N°100.433 - Schaal Zen meester
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:eenvoudig ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

Zen meesterSchaal van de

Klei in 3 kleuren
Halve bol van Gips
Vork, Mes, Beker

Snijdraad
Deegroller
Onderlegger, schuurpapier

Kneed de klei goed, en rol uit met een deegroller tot een dikte van 7-10 mm. De 
rode klei is de basis, de zalmkleurige klei moet ongeveer 1/3 tot 1/2 van de zijwand 
kunnen vormen. Maak van de witte klei een strook van 4 x 50 mm voor de decoratie.  
Maak ook stroken van de rode en zalmkleurige klei, elk 4 x 50 mm. Maak een brij 
van de zalmklei (meng wat klei met water). Ruw de zalmstrook op met een vork en 
bestrijk deze met de brij.

Leg de witte strook op de zalmkleurige strook en druk goed aan. Ruw nu de zalm-
kleurige strook op met de vork en breng ook hier de brij aan. Druk de rode strook op 
de zalmkleurige strook.
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Knip de uiteinden recht af, en Leg vervolgens de lagen op elkaar en maak er gol-
ven van. druk de golven op elkaar.

Snijd met een draad twee plakken van 5 mm dik. Ruw de rode en de zalmkleurige 
plakken bij de garnering op en breng de brij aan.

Ruw vervolgens de twee sierschijven tegen elkaar aan erop, leg ze op de bodem-
plaat en druk ze met de verkeerde hand aan. Rol het deeg in de basisplaat. Draai 
de plaat meerdere malen om aan beide zijden te rollen tot ze allemaal gelijkmatig 
dik zijn.

Het geheel gaat nu in de gipsen mal. Druk de bodemplaat met de vlakke hand in 
de mal en snij overtollig materiaal af. Voor een afwijkende kleur zijwand snijdt u 
een deel van de zijwand af en verwijdert u deze.

Til de plaat iets op, ruw het raakvlak op en breng opnieuw slip aan. Het beste is 
om de kleinere zijwand uit de zalmkleurige klei op maat te snijden. Ruw de sni-
jrand op, breng slip aan en druk de twee stukken klei stevig op elkaar in de gipsen 
mal. Snij ook hier het overtollig materiaal af, en laat de schelp goed drogen in de 
mal.

Na drogen kan het oppervlak aan de buiten- en binnenkant worden geschuurd 
met schuurpapier. 
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