
Making your clay vessel - तपाईंको माटोको भाँडा बनाउँदै
1. Develop your idea. तपाईंको वचार वकास गनुर्नुहोस ्

2. Make the bottom: a disc of clay that is 1-1.5cm thick and 7-10cm in diameter. Keep it fairly rough because 
smoothing it will dry it out. तल बनाउनुहोस:् माटोको डक जुन 1-1..5CM बाक्लो र -10-10CM व्यास हो। यसलाई एकदम नराम्रो 
राख्नुहोस ्कनक यो मैित्तांगले यसलाई सुक्दछ।

3. Make a series of coils that are about 1-1.5cm thick. Work quickly, and remember that you are stretching 
the coils, not squeezing. कोइल को एक श्रृंखला बनाउनुहोस ्जुन लगभग 1-1..5CM बाक्लो हुछ। द्रतु रूपमा काम गनुर्नुहोस,् र 
सम्झनुहोस ्क तपाईं कुण्डललाई वतार गदर्दै हुनुहुछ, नचोल्नुहोस।्

4. Smooth your coils together using only one finger or one thumb. Don’t pinch on either side because you 
will make your pot very dry and thin. तपाईंको कुण्डल सँगै एक औलंा वा एक औठंाको प्रयोग गरेर मूथ गनुर्नुहोस।् दबुै छेउमा 
चुटकी नहुनुहोस ्कनक तपाईंले आफ्नो भाँडोलाई धेरै सुख्खा र पातलो बनाउनुहुनेछ।

5. Shape your vessel by paddling it with a wooden spoon or stick. The smooth it with silicone, plastic, or 
metal ribs. तपाईंको भाँडालाई फ्याँकएको चम्चा टुटन वा िटकको साथ प्याडल गरेर राख्नुहोस।् यो सलीलीन, प्लािटक, वा मेटल 
रबहरू सहत चल्लो।

6. Give your pot a thin coat of white slip without brushing back and forth. Let it dry, and then put on more 
layers until there are no streaks. तपाईंको भाँडोलाई पछाड र पछाड सेतो िलपको पातलो कोट दनुहोस।् यो सुक हुनुहोस,् र 
त्यसपछ त्यहाँ कुनै लहर नभएसम्म थप तहहरू राख्नुहोस।्

7. Do a rough, very light rough sketch of your drawing on your pot. Then take a sharpened pencil and carve 
through the slip into the brown clay. तपाईंको भाँडोमा तपाईंको भाँडोको रेखाचत्रको कुनै न कुनै रूपमा हल्का मोल केच 
गनुर्नुहोस।् त्यसपछ एक धारलो पेिसल लनुहोस ्र खैरो माटोमा िलपबाट खरद गनुर्नुहोस।्


