
MODELLEZÉS AGYAGGAL

Lenyűgöző fazekasság

Mi is az agyag?
Az agyag egy finom szemcsés alap -
anyaga a földnek, amely szinte min-
denhol a világon megtalálható. Az
alap alkotóeleme szilíciumdioxid és
alumíniumoxid (földagyag), amely
metamorf és vulkanikus kőzetből áll. A
nyers, term. agyag földpátos kőzetből
vagy gránitkőzetből áll és a föld felszí-

Korunk kül. fejlődései során elfelejtjük a természetes alapanyagokkal való munkát.
A fazekasság egy lehetőség lélekkel, értelemmel és érzelemmel hatásos műalkotá-
sokat teremteni és így ismét egy lépéssel közelebb kerülni a természethez.

nén alakul ki más ásványi anyag vagy
üveg lebomlása által. 

Vásárlás - mennyiség
A szükséges agyagmennyiség függ a
munka fajtájától és az elkészítendő
objektumok számától. A fazekasko-
ronggal való munka gyorsabb, úgy -
hogy több alapanyagot használunk fel.

A teljes agyag- és fazekaskínálatunkat megta-
lálja a főkatalógusunkban 161. - 172. oldalakon
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A kézzel készített hosszabb ideig tart.
Gondoljunk arra is, hogy az agyag ma -
rad ványokat újra fel tudjuk használni. 

Tárolás
Az agyagot jól lezárható műanyag
tasakokban tároljuk, hogy nedves
maradjon, a legjobb, ha egy sötét,
hűvös, rozsdamentes helységben.
Ettől függetlenül is kiszáradhat az
agyag. Ezért bizonyos időközönként
ellenőrizzük le. Ha túlságosan megke-
ményedik, akkor tekerjük körbe egy
nedves ronggyal és tegyük egy pár

Díszítés lapos agyagdudorral
1 A dudor elkészítéséhez válasszunk
ki a modellezőpréshez egy kis lyukú
motívumbetétet. Csak annyit nyom-
junk ki, amennyire éppen szüksé-
günk van, hogy ne száradjanak ki túl
gyorsan. Valóban puha agyagot kell
használnunk, hogy a csíkot le tudjuk
lapítani. 2 Nedvesítsük be egy szi-
vaccsal az előtte elkészített edény
felületét ott, ahol az agyagdudorral
szeretnénk dolgozni. Ismételjük meg
ezt az eljárást minden egyes új
dudornál. Helyezzük a dudort óvato-
san a felületre és formáljunk egy min-
tát belőle. 3 Lapítsuk ki az agyagdu-

dort egy agyaghengerrel óvotosan a
felületen. A dudorok a lapítás során
kiszélesednek, ezáltal lehetőleg vé -
ko nyak legyenek. 4 Ha szeretnénk,
további formákat is hozzáadhatunk,
mint pl.: vicces agyaggolyócskákat.
Ezeket ugyanígy ki kell lapítani, mint
a dudorokat. A különleges hatáshoz
a golyócskákat pl. kis pecsétekkel is
díszíthetjük. 
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napra légmentesen lezárva egy
műanyag tasakba. Alternatívaként
néhány lyukat is szúrhatunk a műa -
nyag tasakba és tehetjük néhány
órára egy vízzel töltött vödörbe.
Ezután hagyjuk lecsöpögni és zárjuk
le egy további műanyag tasakba. Ha
ez sem segít, akkor daraboljuk el az
agyagot ismét és dolgozzuk fel őt újra. 

Az agyag újrafeldolgozása
A még nem égetett, kiszáradt agyagot
újra fel lehet dolgozni. 1 Hagyjuk az
agyagot teljesen kiszáradni, törjük

TIPP
Egy egyszerű, átlátszó máz alkalmazásával
lesz ez a technika a legjobb hatású. Egy
átlátszó, színes mázzal a fehér minta színe
jobban kiemeli, mint a piros háttér. 

szét apró darabokra és tegyük bele
egy nagy műanyag tálba. Töltsünk
bele vizet, hogy teljesen ellepje, majd
hagyjuk éjszakára beáztatva. Ezt az
eljárást hívják mocsarasításnak. 
2 Önt sük le a felesleges vizet. A puha
agyag kását gyúrjuk össze és kenjük
rá egy gipszlapra. 3 Az egész agyag -
lapot alkalmanként emeljük fel a
gipszlapról és fordítsuk meg, hogy
minden e gyen letesen száradjon meg.
Ha az agyag megmunkálható, vegyük
le óvatosan a gipszlapról. Normális
esetben jól letekerhető.
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