Sådan håndmodellerer du
med knibeteknik i
selvhærdende ler og
dekorerer med splatmaling
Lær at håndmodellere i selvhærdende ler
med knibeteknik. Teknikken kan bruges til
både fade, skåle, og vaser med og uden ben.
Lad de færdige ting tørre 1-2 dage, før de
males med hobbymaling og splatteknik.

Inspiration: 15889
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Blødgør leret ved at ælte det, og rul
Klem et hul i kuglen ved at klemme
herefter en kugle. <a
tommelfingeren midt i leret og 2-3 fingre
href="https://www.cchobby.dk/produkter/modellering-og-stobning-2/selvhaerdende-ler-og-modelleringsmasse/selvhaerdend
udenpå.
selvhærdende ler her</a>
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Lav kanten tynd og ensartet ved at knibe
med tommelfingeren indeni og 2-3 fingre
udenpå.

Glat leret med lidt vand på fingrene.
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Klem kanten på fadet højere, så det bliver
til en skål, hvis det ønskes.

Lav en vase ved at starte som i trin 1-3, lav
kanten højere, og afslut ved at klemme
kanten lidt ud.
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Laves trin 1-3 med en tyk bund, kan der
med tommel- og pegefinger formes små
ben ud af bunden
Tip: Hvis der
efter tørring er små revner, kan de
sagtens repareres. – Bland en lille klump
ler op med lidt vand til en cremet
konsistens. Fyld blandingen i revnerne,
gerne med en pensel.
Når revnerne er
fyldt op, skal de tørre. Derefter kan emnet
nemt slibes glat med slibesvamp eller fint
sandpapir.

Mal skålene indvendig med Plus Color
hobbymaling. Lad kanten og den
udvendige del være umalet.
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Klip et hul i et stykke karton til
afdækning.
Vigtigt: Hullet skal være
mindre end åbningen på emnet, så
undgår man at splatte på emnets kant.
Kartonet kan flyttes lidt rundt, når der
splattes, så man rammer de ønskede
steder. Husk kanten hele tiden skal være
afdækket.

Bland en lille klat Plus Color hobbymaling
(ca. ¼ teske) med en lille smule vand (ca.
1/2 teske).
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Test på et stykke karton, om blandingen
er som ønsket.
Dyp en stencilpensel
eller tandbørste i blandingen.
Brug
pegefingeren til at vippe/sprøjte malingen
af.
Blandingen skal kunne splatte let.

Læg afdækningskartonet over emnet.
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Splat nu malingen på.

Fjern afdækningskartonet, og se, om
resultatet er som ønsket – ellers gentag
processen.

15
Fjern let eventuelle sprøjt på uønskede
steder med en fugtig klud, inden
malingen tørrer helt. Ellers kan de slibes
væk med en slibesvamp.

