
MODELLEZÉS

SZAPPANTARTÓ ÉS TEAMÉCSES

Műalkotás agyagból
1 A szappantartónak az alapleírás sze-
rint egy Ø 15 cm-es félgömböt készí-
teni. További golyótechnikákat a
Winkler weboldalon talál, amely ingye-
nesen megtekinthető és letölthető. 2 A
félgömböt a perem felével a munka-
lapra helyezni. Az ujjunkkal óvato-
san egy kis mélyedést belenyomni.
Mindkét tenyérrel egyidejűleg a kerek
formából egy ovális formát készíteni.
A mélyedést óvatosan tovább meg-
munkálni. Ezután a kelyhet megfor-

dítani és a peremeket befelé meg-
hajtani, így egy szép külső dombo-
rulatot kapunk. A tartó aljára több kis
lyukat szúrni egy saslikpálcával
majd a lyukakat enyhén kitágítani. 3
A teamécsesnek egy Ø 10 cm-es fél-
gömböt készíteni és az előbb leírtak
szerint elkészíteni. 4 A száradás után
a termékkel elvégezhető az első ége-
tés, végezetül az agyagdarabokat a
lyukak körül lecsiszolni, mázzal leken-
ni és a mázas égetést elvégezni.

ALAPANYAG
Creaton - építőmassza 25% Schamott 0 - 0,5 mm
(Cikkszám 8507) lásd főkatalógus 137. oldal

Glazúrok
Kül. színekben lásd főkatalógus 143 - 146. oldal

Teamécses
(Cikkszám 8211) lásd főkatalógus 165. oldal

Gipszforma - félgömb, 10 és 15 cm Ø
(Cikkszám 834310, 834315) lásd főkatalógus 141. oldal

TIPP
Ingyenesen megtekintehtő a Winkler webol-
dalon a letöltések - agyagbrossúra menüpont-
ban. Egyszerűen, gyakorlatból gyakorlatba.

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból



Általánosságban
1 Egy 15 cm-es átmérőjű félgolyó-
nak egy kb. 2 cm-es vastag agyag-
darabot kivágni és durván egy tál-
kát formálni.

2 A formált masszát a lapos tál
alakú gipszformába erősen belen-
yomni. Az agyagfalat kissé föl kell
tolni, egy kissé magasabbnak kell
lennie, mint a gipszfal. A falvastags-
ágnak kb. 0,75 cm kell lennie.

3 A kiálló maradékot egy szikével, a
felső gipszélnél levágni. A belső
oldalt kézzel vagy egy gumikaparó-
val elsimítani. Az agyag 5-10 perc
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SZAPPANTARTÓ ÉS GYERTYATARTÓ

Gömbtechnika

Szappantartó és gyertyatartó
7 A szappantartónak és gyertyatar-
tónak a hüvelykujjal óvatosan egy
kis mélyedést a félgömbbe nyomni.

8 Mindkét tenyérrel és egy kisebb
nyomással a kerek formából egy
ovális formát készíteni.

után nedvességtartalmától függően
a formából kiválik. A lapos tál alakú
gipszforma fölé egy deszkát rakni
és az agyagfélgömböt a formából
kiönteni.

4 Két egyforma nagyságú gömbböl
egy egész gömböt is készíthet. A
második fél agyaggömböt hagyja a
formában és mindkét felet egy villá-
val földurvítani, megnedvesíteni és
összeilleszteni.

5 Mindkét fél gömböt összerakni és
könnyen összenyomni. 5-30 perc után
az agyaggömböt kivenni a formából. 
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6 A gömböt a tisztításhoz az öss-
zeillesztéssel fölfelé a formába
helyezni és gumikaparóval megtisz-
títani. A gömböt vízszintesen öss-
zeillesztve felállítani úgy, hogy az
agyagdarab ne törjön szét. Égetés
előtt szúrjon egy legalább 0,5 cm
átmérőjű furatot, hogy a levegő a
gömbből kiszivároghasson.

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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