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Textielverharder Zwart
Textielverharder Ivoor
Poeder Easy 3Dflex
Bister
Piepschuim Cirkel 30cm item 0136
Metaal Sokkel 2 Pins 20cm item 0244
Heattool item 0139

Breekmes
Vijl
Mesje
Penseel
Spons
Haardroger/Föhn
1 m dikke stevige koord
Lange grote vijs met diepe draad
Latex of vinyl handschoenen
Plastieken tafelbeschermer

Powertex: Product Info/Handling/Downloads/Retailers:
https://creyarte.jimdo.com/home/powertex/

Werkbeschrijving
- bescherm werkplek met plastic en draag werkkledij en -schoeisel
- snij 2 stukken uit de schijf met behulp van een breekmes – zie foto
- maak daarna een gedecentraliseerd onregelmatige opening van
ongeveer 7 cm diameter
- met de heattool op hoogste stand rond je de buiten- en binnenranden
wat ongelijkmatig af en smelt je hiermee ook het piepschuim dieper
weg rond de opening, zodat de schijf haar strakheid wat verliest
- doe dit aan voor- en achterkant van de schijf (test het even vooraf)
- presenteer de schijf voorlopig op de sokkel
- als de positionering je bevalt, prik je vervolgens 2 gaten waar de
pinnen moeten inkomen verticaal – opgelet niet te diep prikken +-7cm
- bescherm je sokkel met een laagje plastiek en steek de schijf er
vervolgens voorzichtig maar weliswaar al stevig op
- meng 500g Powertex Zwart met een schepje Easy3Dflex
- breng van dit smeersel een dekkende laag aan op de volledige schijf en
laat vervolgens goed drogen of drogen met de föhn op koude stand
- voeg aan het resterende mengsel extra Easy3Dflex toe, tot je een
homogene pasta verkrijgt die je tot klei kneedt die niet meer aan de
handen kleeft
- bewerk nu eerst de achterkant, de binnen- en buitenzijde van de schijf
- voor een goede hechting smeer je het te bewerken oppervlak eerst in
met een dun laagje Powertex, waarop je vervolgens een laag klei kleeft

- van 3 to 7 mm maximum en druk deze goed aan
- door te spelen met verschillende kleidiktes krijg je een gevarieerd
barsteffect, hoe dikker de laag, hoe groter/dieper de barsten zullen zijn
- verder kan je gladdere en ruwere structuren aanbrengen, gladdere
door een dun laagje Powertex Zwart op de klei te smeren met je vinger
- ruwere door met bijvoorbeeld een paletmes krachtig met duw- en
trekbeweging inkervende ribbels te maken
- verder kan je nog wat extra effecten aanbrengen met tal van
materialen, hier werd gewerkt met een stevige katoenkoord, deze werd
vierdubbel gevouwen, dan werd er met de naast mekaar gelegde
koorden onder spanning, afdrukken gemaakt in de klei, laat drogen
- bewerk nu de voorkant, ga op dezelfde manier te werk, bedek deze
zijde ook met klei, leg rond de opening een dikkere laag
- maak ook hier waar gewenst inkervingen, gladde stroken
- neem dan terug je vierdubbel gevouwen koord en druk hiermee diepe
inkepingen vanuit het midden van de opening in wijzerrichting helemaal
rondom
- met een grote vijs met diepe draad duw je met stevige druk en
aanhoudende beweging hier en daar wat dwarsliggende kerven
- breng dan een verzachtende houtkleur aan op de bovenlaag, door met
een penseel of sponsje verschillende kleurtonen droog brushend en/of
tamponerend aan te brengen, gaande van Powertex Ivoor gemengd met

weinig/veel bister en/of door er wat Powertex Zwart aan toe te voegen
- droog even met de föhn en laat vervolgens de houtschijf rustig aan
de lucht drogen
- er zullen zich nu langzaamaan aan barsten gaan vormen
- je moet minimum 1 week droogtijd rekenen
– omwille van de bisterlaag niet bestemd voor buitengebruik

Heb je nog vragen, twijfel je aan iets, staat er een foutje, aarzel dan
niet om contact met mij te nemen – gegevens zie volgende bladzijde.
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DISCLAIMER :
To the maximum extent permitted by the Belgian Consumer Law:
All contents of this e-book and it’s website links are provided on an
“as is” basis without warranties of any kind, either express or implied.
CréYarté disclaims all warranties with regard to the information and
applications contained on the website and your use of the e-book &
website, including all implied warranties of merchantability and fitness.
CréYarté disclaims liability for any damages whatsoever (including
special, indirect or consequential) arising out of or in connection with
the use or performance of the e-book or the information contained
therein.

INDEMNIFICATION :
You acknowledge, by your use of this e-book, that your use of it, is
at your own risk, that you assume full responsibility for all costs
associated with all necessary servicing or repairs of any equipment
you use in connection with your use of our e-book/site, and that
CréYarté shall not be liable for any damages of any kind related to
your use of this site. You agree to defend, indemnify and hold CréYarté
harmless from and against any and all claims, damages, costs and
expenses, including legal fees, arising from or related to your use of
the e-book/site.
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mechanical, photocopying,, recording or by any means without the prior
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