
Building your vessel step by step

1. Develop your idea first!
ابتدا ایده خود را توسعھ دھید!

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. 
پایین را بسازید: دیسک خاک رس کھ 1-1.5 سانتی متر ضخامت و 

قطر 7-10 سانتی متر دارد. ھرگونھ باقی مانده را در کیف خود 
ذخیره کنید.

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

کویل ھای خود را با استفاده از فقط یک انگشت یا یک انگشت 
شست بھ ھم صاف کنید.

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

خاک رس خود را بھ چھار قطعھ تقسیم کنید: یکی برای یک پایھ ، 
دو برای سیم پیچ و دیگری برای ھر چیز دیگری و برای موارد 

اضطراری.

9. Don’t pinch on either side because you will 
make your pot very dry and thin.

از ھر طرف نزنید زیرا گلدان خود را بسیار خشک و نازک می 
کنید.

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

با پخش انگشتان خود ھنگام نورد ، سیم پیچ ھا را دراز کنید.

14. Scribe and then trim the lip. 
کاتب و سپس لب را برش دھید.

13. Add a foot by attaching a coil.
با اتصال یک سیم پیچ ، یک پا اضافھ کنید.

15. Coat your pot with white slip. Let it dry 
and add coats until there are no streaks.
گلدان خود را با لغزش سفید بپوشانید. بگذارید خشک شود و کت ھا 

را اضافھ کنید تا ھیچ رگھ ای نباشد.



11. Shape your vessel by paddling it with a 
wooden spoon or stick.
کشتی خود را با لکھ دار کردن آن با یک قاشق یا چوب چوبی شکل 

دھید.

16. Do a very light rough sketch of your 
drawing on your pot.
یک طرح بسیار خشن از نقاشی خود را روی گلدان خود انجام دھید.

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

آن را با چاقو اصالح کنید. سپس آن را با دنده 
فلزی/پالستیکی/سیلیکونی صاف کنید.

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

یک مداد تیز را برداشتھ و از طریق لغزش درون خاک رس قھوه 
ای حک کنید.

18. Finally, carve your name on the bottom.
در آخر ، نام خود را در پایین حک کنید.

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

داخل را با انگشتان خود صاف کنید. اگر نتوانید برسید ، اشکالی 
ندارد.

6. Remember that you are not squeezing the 
coils. Work quickly!
بھ یاد داشتھ باشید کھ شما سیم پیچ ھا را فشرده نمی کنید. سریع کار 

کنید!

5. Make a series of coils that are about 
1-1.5cm thick. 
یک سری سیم پیچ را کھ در حدود 1-1.5 سانتی متر ضخامت دارد 

، بسازید.

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

آن را نسبتاً خشن نگھ دارید زیرا صاف کردن آن خشک می شود.


