
Building your vessel step by step

1. Develop your idea first!
تطویر فكرتك أوالً!

3. Make the bottom: a disc of clay that is 
1-1.5 cm thick and 7-10 cm in diameter. 
Store any leftovers in your bag. 

اجعل القاع: قرص من الطین بسمك 1-1.5 سم وقطره 10-7 
سم. تخزین أي بقایا في حقیبتك.

8. Smear your coils together using only 
one finger or one thumb. 

قم بتلمیح لفائفك مًعا باستخدام إصبع واحد فقط أو إبھام واحد.

2. Divide your clay into four pieces: one for 
a base, two for coils, and one for 
everything else and for emergencies.

قّسم الصلصال إلى أربع قطع: واحدة لقاعدة ، واثنتان للملفات ، 
وواحدة لكل شيء آخر ولحاالت الطوارئ.

9. Don’t pinch on either side because you 
will make your pot very dry and thin.
ال تقرص على كال الجانبین ألنك ستجعل وعاءك جاًفا ورقیًقا جًدا.

7. Stretch the coils by spreading your 
fingers while rolling.

تمتد لفائف عن طریق نشر أصابعك أثناء التدحرج.

14. Scribe and then trim the lip. 
كاتب ثم تقلیم الشفة.

13. Add a foot by attaching a coil.
أضف قدًما عن طریق ربط ملف.

15. Coat your pot with white slip. Let it dry 
and add coats until there are no streaks.

معطف الوعاء الخاص بك مع زلة بیضاء. دعھا تجف وأضف 
المعاطف حتى ال تكون ھناك خطوط.



11. Shape your vessel by paddling it with a 
wooden spoon or stick.
قم بتشكیل الوعاء الخاص بك عن طریق تجدیفھا بملعقة خشبیة أو 

عصا.

16. Do a very light rough sketch of your 
drawing on your pot.

قم بعمل رسم خشن خفیف جًدا لرسمك على قدرك.

12. Shave it with a knife. Then smooth it 
with a metal/plastic/silicone rib.

حلقھ بسكین. ثم قم بتنعیمھ باستخدام ضلع 
معدني/بالستیكي/سیلیكون.

17. Take a sharpened pencil and carve 
through the slip into the brown clay.

خذ قلم رصاص شحذ ونحت من خالل االنزالق في الطین البني.

18. Finally, carve your name on the 
bottom.

وأخیرا ، نحت اسمك في األسفل.

10. Smooth the inside with your fingers. If 
you can’t reach, it is OK. 

قم بتنعیم الداخل بأصابعك. إذا لم تتمكن من الوصول ، فال بأس.

6. Remember that you are not squeezing 
the coils. Work quickly!

تذكر أنك ال تضغط على الملفات. أعمل بسرعة!

5. Make a series of coils that are about 
1-1.5cm thick. 

اصنع سلسلة من الملفات التي یبلغ سمكھا حوالي 1-1.5 سم.

4. Keep it fairly rough because smoothing it 
will dry it out.

اجعلھ خشًنا إلى حد ما ألن تنعیمھ سیجففھ.


