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1 Az agyagot egy sodrófával nyújtsuk
ki kb. 7 - 10 mm vastagra (méret: Ø
kb. 25 cm). 2 Most a kinyújtott
agyagot helyezzük a gipsztálba 
(Ø 20 cm) és nyomkodjuk bele a for-
mába. 3 Vágjuk le késsel a perems-
zéleket majd vágjuk ki a sünt vagy a
halat. Formáljuk meg a szemeit a gyag -

golyóból és tegyük fel. A száját kar-
coljuk bele egy modellezőfával. 
4 Hagyjuk megszáradni a tálat a
gipsztálban, majd végezzük el a
nyers égetést. 5 A nyers égetett tá -
lat mázazzuk be zöldre (sün) vagy
kékre (hal) utána dolgozzunk to -
vább vele. Sün: Fessük le az orrhe-
gyét ecsettel sárgára. Egy nedves
szivaccsal töröljük le a cikk-cakk
élekről a mázat. A szemet is szaba-
dítsuk meg a glazúrtól. Hal: Fessük
le a farokuszonyt és a szemeit sárgá-
ra az oldalsó uszonyait pedig vilá-
goszöldre. A pupillát és a száját fes-
sük le dekorfestékkel feketére. 
6 Végezetül égessük ki kemencében. 

SZERSZÁMOK
Lapos gipsztál Ø 20 cm
(Cikkszám 834420) lásd főkatalógus 156. oldal

Sodrófa
(Cikkszám 8771) lásd főkatalógus 155. oldal

Univerzális kés STUBAI
(Cikkszám 3308) lásd főkatalógus 156. oldal

Ecset

ALAPANYAG
Creaton - építőmassza sárga színben
(Cikkszám 851410) lásd 151. oldal

Porglazúr hatás homokkő türkiz vagy kék színben
(Cikkszám 8487 vagy 8521) lásd főkatalógus 158. oldal

Glazúr festék (dekorfesték)
(Cikkszám 8480) lásd főkatalógus 160. oldal

Hal: 1 Az agyagból formáljunk egy
nagy tojást és nyomjuk kicsit lapos-
ra. 2 A késsel vágjuk be a tetejét a
cikk-cakknak háromszor. Az így
elválasztott részeket húzzuk meg
az ujjunkkal lágyan felfelé. For mál -
juk meg a farokuszonyt a testből. 
3 Nyomjunk rá két agyaggolyót sze-
mek nek. Egy modellezőfával szúr-
junk pupillákat és húzzunk szájat. 
4 Mártsuk bele a nyersen égetett
halat a glazúrba. A szemeit dekor-
festékkel és ecsettel fessük kékre
majd húzzuk ki feketével a száját. 

ALAPANYAG
Creaton - építőmassza fehér színben
(Cikkszám 851400) lásd főkatalógus 151. oldal

Porglazúr homokkő türkiz
(Cikkszám 8487) lásd főkatalógus 158. oldal

Glazúr-festék (dekorfesték)
(Cikkszám 8480) lásd főkatalógus 160. oldal

SZERSZÁMOK
Univerzális kés STUBAI
(Cikkszám 3308) lásd főkatalógus 156. oldal

Fazekaskészlet (modellezőfa)
(Cikkszám 8564) lásd főkatalógus 154. oldal

Ecset

BARKÁCSTIPP: GYŰRŰTARTÓ HAL

5 Égessük ki az égetőkemencében.
Kígyó: A kígyót ugyanazzal a tech-
nikával készítsük el, mint a halat. 

Ez a két hal nem csak édességtálnak
alkalmas, hanem dekorációs tálnak is!

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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