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Combineren van vormen
Een aantal van onze vormen zijn stapelbaar.
De meest voor de hand liggende worden ook als stapels verkocht
Ronde
Vierkant
Zeshoek
Afgeronde rechtshoek
Maar het gaat veel verder dan het maken van deze combinaties.
zo passen bv de kleine vierkant 3,5" in de rechthoek 5 x 10,5"
En kunnen de rechthoek 6.5 x 11" en 8 x 13" gestapeld worden.
De combinatiemogelijkheden zijn eindeloos.

Een mooie rechte of ronde rand 1
Problemen met mooie randen? Lukt het maar niet om het bord mooi rond of recht
te krijgen?
Er zijn een aantal manieren om dit probleem op te lossen.
Als eerste natuurlijk voor de ronde vormen de toepassing van onze rim sjablonen
voor een mooi uniek design, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden.
Snij vooraf de vorm uit. Dit kun je doen door een vorm van een groter formaat te
nemen of door zelf een sjabloon te maken om te klei te snijden.
Maak je sjabloon +/- 1,2 cm breder dan de vorm om hem passend te krijgen.
Plaats de kleiplaat op een klein plankje
Positioneer de vorm omgekeerd in het midden van de kleiplaat
Leg een volgende draaiplank op de vorm
Draai beide planken met daartussen de vorm en de klei om
Sluit de klei aan op de vorm

Een mooie rechte of ronde rand 2
Maak een bord of schaal volgens de normale werkmethodiek waarbij je
de kleiplaat over de vorm drapeert.
Snij overtollig klei af, maar zorg dat je zeker 1 cm van de vorm af blijft.
Laat de vorm met de gedrapeerde kleiplaat nu rusten tot een stadium
tussen zacht en leerhard, waarbij de klei niet meer wegzakt als de vorm
omgedraaid wordt.
Plaats de vorm nu zo dat de rand van de vorm met de kleiplaat vrij komt.
Gebruik een kleiharp om de overtollige klei af te snijden tot aan de vorm.
Het werkt met makkelijkste als je net vanaf een hoek begint en naar de
hoek toe snijdt.
Let op, harp recht houden, klei ondersteunen bij de hoeken.
Gebruik geen (klei)mes, de vormen kunnen beschadigen

Een mooie rechte of ronde rand 3
Maak een bord of schaal volgens de normale werkmethodiek waarbij je
de kleiplaat over de vorm drapeert.
Snij overtollig klei af, zorg dat je niet te dicht op de rand zit.
Laat de klei leerhard worden, verwijder de vorm.
De rand waar de vorm heeft gezeten is goed zichtbaar. Het is nu
mogelijk om met een surform de overtollige klei te verwijderen tot op de
rand.

Kromme voeten of standring
Heb je problemen met het maken van mooie rechte lijnen voor de voeten
en standringen?
De oplossing is vaak eenvoudiger dan het lijkt.
Het eerste advies is om gebruik te maken van de voetmaker. Op deze
manier heb je altijd evenwijdig getrokken stroken klei.

Indien de klei teveel vervormt bij het aanbrengen van de voet dan is de
klei naar alle waarschijnlijkheid nog te vochtig. Laat het even indrogen en
breng dan pas de voet aan op het bord.
Is de voetrand toch nog een beetje krom, dan kun je als eerste proberen
om hem recht te trekken door een smal latje naast de voet te plaatsen
en met de wijsvinger de klei strak te trekken langs het latje.
Als laatste kun je wachten tot de fase leerhard.
Laat de kleiplaat nog even op je vorm liggen. Neem een smalt latje leg dit
op je voetrand en trek een strakke lijn met een mirette met een rechte
rand/hoek waarbij je de overtollige klei verwijderd.
Indien je een ronde vorm maakt op een elektrische pottenbakkersschijf
is het makkelijk om de voet/standring tijdens het aanbrengen meteen
met een sponsje goed op vorm te brengen.
Maak je een ronde vorm op een pottenbakkerswiel dan kun je in eerste
instantie natuurlijk het pottenbakkerswiel met de hand ronddraaien en
de voet / standring met een sponsje op vorm brengen.
Is dit niet helemaal naar wens gelukt dan kun je dit verbeteren door in
de leerhard fase de binnenzijde van de afrondingslomer te gebruiken.
Indien je deze te klein vind kun je ook desgewenst de vorm knippen uit
een oude creditkaart of winkelpas en deze gebruiken om een mooie
standring te creëren.

Een afgeronde bordrand
Bij het afsnijden van de overtollige klei is een bordrand vaak dik
en recht. Wat als je een mooi afgeronde bordrand wilt?
Dit is echt super makkelijk. Gebruik de afrondingslomer om het bord in
de leerhardfase te bewerken. Gebruik de binnenronding en verwijder
overtollige klei. Bewerk na met een vochtig (niet te nat) sponsje.

Wiebelende voeten of standring
Zelfs als je goed oplet kan het toch zomaar gebeuren dat je bij het drogen van het
bord erachter komt dat het bord wiebelt. Hoe los je dit op?
De oorzaak is vaak te vinden in het feit dat de kleistrip die gebruikt is voor het maken van de
voet of standring niet overal even dik is.
Draai het bord of de schaal met de goede kant naar boven en de voet of standring naar
beneden.
Neem een houten ongelakte plaat (dezelfde triplex plaat waar je de kleiplaat op laat drogen).
Maak met een sponsje de plaat vochtig (niet te nat). Plaats je bord of schaal op de natte triplex
plaat en maak zachte ronddraaiende bewegingen zonder al te veel druk uit te oefenen met het
bord op de plaat. De grovere structuur van de plaat werkt als een schuurplaat en zorgt ervoor
dat je voet of standring mooi plat en gelijk wordt.

Help! de vormen schuiven
De vormen van Pottery Forms Europe zijn gemaakt van een hoogwaardig MDF materiaal dat
voldoet aan alle eisen Europese en USA richtlijnen voor gebruik in de keramische sector. De
vormen die in combinatie met elkaar gebruikt worden (gestapeld of op het Wheel Attachment
Systeem) willen wel eens schuiven. Vooral op een elektrische draaischijf en als er druk op de
vormen wordt uitgeoefend.
Dit schuiven kan eenvoudig voorkomen worden door met een vochtige spons de onderzijde
van de bovenste vorm en bovenzijde van de onderste vorm vochtig te maken.
Het vocht "zuigt" de vormen aan elkaar en voorkomt schuiven.

Voor het werken met klei is er de algemene regel;
Neem de tijd, overhaast de zaken niet!
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