Metodický list č.5
Vypracovala: Mgr. Radka Lavičková

Modelování z kusu hlíny - zvonkohra
Pomůcky a materiál:
keramická hlína, struna na řezání hlíny, nůž, špachtle, šlikr, štětec, očka, vidlička, houby na
povrchové úpravy výrobku, keramická pec, engoba, bezbarvá lesklá glazura, barevná glazura,
saturna na zavěšení, dřevěné korálky, kantalový drát 0,2 mm

Postup:
1. Nejprve si připravíme hlínu – odřízneme potřebný kus hlíny a důkladně ji
propracujeme v rukách. Abychom zabránili vzniku vzduchovývh bublin několikrát
oboucháme hlínu o prac. stůl. Pak dlaněmi vytvoříme kouli, kterou strunou z jedné
třetiny odřízneme.

2. Větší část vydlabeme očkem a vytvoříme mističku, základ zvonkohry. Další možnost
vytvoření misky je vtlačování hlíny do formy nebo staré kuchyňské misky. Do formy
či misky si dáme nejprve igelit, lépe se nám bude hlína vyklápět ☺, necháme
zaschnout, nožíkem odkrojíme vymačkanou hlínu ven z formy a vyklopíme.
Uhladíme na vrchu i uvnitř vlhkou houbičkou nebo vlhkýma rukama.

3. Nazdobíme si vrch zvonkohry podle vlasntí fantazie, můžeme použít i vykrajovátka
nebo vymodelovat vlastní motivy. Lepíme šlikrem. Dozdobíme špachtlí.
Nezapomeneme na vrchu (4) i po stranách (5-6) vypíchnout dírky na zavěšení.

4. Nyní si připravíme plát na závěsné ozdoby. Můžeme si je nakreslit podle šablony nebo
opět použijeme vykrajovátka (nejjednodušší). Počet závěsů závisí na nás, po obvodu
např. po třech (pokud máme pět dírek 3 x 5 = 15) a uprostřed zvonkohry také 3,
celkem 18 ozdob.

5. Z kantalového drátku máme připravená očka, která vpichujeme na obě strany závěsu,
na posledním závěsu vpíchneme pouze zhora.

6. Nyní necháme proschnout. Můžeme dát do pece přežahnout nebo ještě dozdobit
engobou a pak přežahnout na 850° C.

7. Výrobek máme připravený na glazování. Můžeme použít železo a obtáhnout engobu
nebo nabarvit glazurou. Naposledy přestříkáme lesklou bezbarvou glazurou a dáme do
pece vypálit na 1150°C. Nezapomeneme otřít spodní část výrobku, aby se nám
nepřilepil na vypalovací plát.

8. Vypálenou zvonkohru zbývá zkompletovat. Navážeme saturnou ozdobné závěsy po
obvodu zvonkohry, můžeme prostřídávat s dřevěnými korálky. Poté navážeme závěsy
uprostřed zvonkohry a saturnu prostčíme v horní části na zavěšení, opět můžeme na
ozdobu navázat korálky. Chce to hodně trpělivosti a zručné ruce ☺

