
RAAM-EXPOSITIE VANAF 5 APRIL A.S. 
 

Ik wil jullie wat tips bij dit kleipakket meegeven, zodat het 
kunstwerkje heelhuids door de stookprogramma’s komt, want 
deze klei moet in een keramiekoven gebakken worden. Twee 
keer zelfs: voorbakken op 900 graden en een glazuurbrand op 
1060 graden. Daarna is het klaar en kan het in de expo 
meedoen vanaf 5 april tot ongeveer 12 of 20 april, zoals het er 
nu uitziet. 
 
In deze werkbrief kun je twee dingen terugvinden: 
een tip-lijstje en een voorbeeldenblad. 

 
 
Tips 
 
• De klei niet voorkneden (dat is al gebeurd), want als je de klei zelf gaat kneden, kunnen er 

luchtbellen in komen en dat gaat niet goed in de oven. 
• Plakken van losse onderdelen: doe dit met kleislib, dat kun je zelf maken. Maak een kwarkachtig 

papje van 2 delen water en 1 deel klei. Nu heb je lijm gemaakt. Kras nu met een sateprikkertje of 
een vork op de plek waar je iets wil plakken en smeer er slib op. Nu kun je het oogje of beentje of 
wat dan ook vastplakken. 

• Mocht je iets gemaakt hebben dat massief is ( dus niet hol of plat), prik dan een paar gaatjes aan 
de onderkant in je werk. Zo kunnen eventuele luchtbellen toch weg. 

• Verven kun je met de bijgeleverde poedermix in de potjes 1-7. Je kunt de klei verven zodra de 
klei niet meer plakt en al begint te drogen. Je kunt met een fohn eventueel de klei drogen, niet te 
lang en niet te dichtbij, anders scheurt het. Doe dit ook alleen als de klei nog plakt en je niet wil 
wachten totdat je verder kunt. 

• Hoe bereid je de keramische verf? Los ze per potje op in water, totdat je een lekker kwastbaar 
papje hebt. Nu kun je ook inschatten welke kleuren het worden, op 1 kleur na: terra cotta, te 
herkennen aan de letters tc op het potje. Nu ziet het er okerachtig uit, maar na het bakken 
verkleurt deze en wordt het een bloempottenkleur, terra cotta dus. 

o PS werk niet te dun. Schijnt de kleikleur nog door je kleuren heen? Dan is het erg dun 
aangebracht. Verf gerust bij. 

o De klei zelf kleurt straks wit, dus als je gaat krassen in de kleuren, zie je witte 
streepjes of spikkeltjes, leuk om mee te spelen! 

• Vervoeren van je werkstuk doe je het beste als het nog niet helemaal droog is. 
• Maten: liefst maximaal 5 x 5 x 5 cm, omdat ik het in een letterbak ga plaatsen. Maar is het iets 

groter? Geen probleem. Dan zet ik het op een andere manier in het raam. 
 
Data 
Afhalen kleisetje:  23 maart, bij het raam van Loods 0, Parrestraat 18, Eijsden. Tijd: tussen 11.00 en 
13.00 uur, of na 19.00 uur op afspraak. 
Afgeven werkstukjes: zaterdag 28 maart, tussen 11.00 en 14.00 uur. Of later, op afspraak. Het hoeft 
niet droog te zijn als,je het inlevert. Vergeet je naam niet bij je werkstuk te zetten, op een los briefje 
het liefst. 
 
De raamexpo zal op 5 april te zien zijn (geen opening ivm Corona) . Aldaar zullen de kunstwerkjes in 
de etalage hangen, wellicht een week lang of langer als we dat leuk vinden samen! En in elk geval 
gaan we er een foto van maken om dit vrolijke plaatje te delen.  
  
Groetjes van 
Yvette Jongen, Loods 0 
Parrestraat 18 
6245 LJ Eijsden 
043-450 1006 | 06-23 07 21 29 
Info@loods0.nl 
http://www.loods0.nl 
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