
Making your clay vessel
ستاسو د خټو کڅوړه جوړول

1. Develop your idea.
خپل نظر تھ وده ورکړئ

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. 

وي یې وچوي. الندې جوړ کړئ: د خاورو یو ډیسک چې د 1.5cM-1 موټی او 10CM-7 قطر دی. دا پھ عادالنھ ډول وساتئ ځکھ چې ھغھ څھ چې خو

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. 

یو لړ غونډۍ جوړ کړئ چې شاوخوا 1.5cm-1 موټره وي. پھ چټکۍ سره کار وکړئ، او پھ یاد ولرئ چې تاسو د خپلو غونډو پھ اوږدو کې یاست، نھ کش کول.

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.

ستاسو د ګوتو یا یوې ګوتو یا یوې ګوتو پھ کارولو سره ستاسو دانې پھ ګډه نرم کړئ. پھ دواړو خواو کې مھ خټھ کړئ ځکھ چې تاسو بھ خپل کڅوړه خورا وچ او پتلی کړئ.

5. Shape your vessel by paddling it with a wooden spoon or stick. The smooth it with silicone, plastic, or 
metal ribs.

خپل واسکټ د لرګیو چمچ یا لرګي سره پھ ګوتھ کولو سره شکل ورکړئ. د سیلیکون، پالستیک، یا فلزي ریبونو سره دا.

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.

خپل کڅوړې ورکړئ چې د شا او وروستھ لھ مینځھ وړلو پرتھ د سپینې ټوټې یو پتلی کوټ ورکړئ. پرٻږدئ چې وچ کړئ، او بیا یې ال پرتونھ واچوئ ترڅو تر ھغھ چې ھیڅ ډول نھ وي.

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. 

یو څھ خراب، د خپل پوټکی کې ستاسو د نقاشۍ ډیر درد لرونکی سکیچ وکړئ. بیا یو تیز پنسل او پھ نسواري خټھ کې د ټوټې ټوټې ټوټې کړئ.


