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Lijkt het je leuk om eens sieraden, vaasvormen of schaalvormen
van polymeerklei te maken? Geef je dan op voor een van deze
workshops en laat je verrassen.
• Sieraden maken van Polymeerklei
We gaan een medaillon of een ketting van polymeerklei maken (ring of
oorbellen in overleg). Hierbij maken we gebruik van de cane techniek.,
waarbij je met behulp van kleine stukjes klei kralen of een medaillon
gaat maken. De workshop wordt in twee dagdelen gegeven of in een
gehele dag. In het eerste dagdeel maak je een cane en verwerk je dit
in een sieraad, Dit sieraad wordt dan nog tijdens de les of na de les
gebakken door de docent. In het 2e dagdeel werk je de sieraden af.
• Schaal- of vaasvorm van polymeerklei
In deze workshop gaan we een schaaltje (diameter ± 12 cm) of een
vaasvorm (hoogte ±10 cm) maken van polymeerklei. Hierbij gebruiken
we een mal (vaasje/schaaltje). Het basis vaasje/schaaltje neemt de
docent mee en is te koop bij de docent. De vaasvorm en schaal worden
bewerkt met een cane. Van kleine rolletjes klei waar een patroon in zit
snij je plakjes die je verwerkt in je vaas of schaalvorm. Je maakt zelf een
cane onder begeleiding van de docent en je kunt ook (tegen een vergoeding) de aanwezige canes gebruiken. De vaasvorm en schaalvorm
worden gebakken door de docent. Voorbeeld materiaal is aanwezig.
Inbegrepen 3 pakjes klei p.p.
Zowel de workshop sieraden van polymeerklei als de workshop schaal
of vaasvorm van polymeerklei maken wordt gegeven in ‘t Anker in Hollandscheveld. U kunt via de website http://www.ankerhollandscheveld.
nl/index.php/cursussen informatie vinden over de data van de workshops en de kosten van de workshops en u via ankeraanmeldingen@
gmail.com aanmelden.
Ook is het mogelijk om een workshop te volgen met een eigen, door
de deelnemers samengesteld groepje van 4 tot 6 personen. De locatie
wordt dan in overleg bepaald, (minimaal 4, maximaal 6 personen). Inbegrepen: 2/3 pakjes klei p.p. en eenvoudig verbruiksmateriaal.
Ik hoop jullie te mogen begroeten en mijn passie voor het maken van
sieraden met jullie te delen..
Met vriendelijke groet,
Jona Huizing
jona.huizing@freeler.nl
www.jonahuizing.nl

