
Making your clay vessel - Fazendo sua embarcação de argila
1. Develop your idea. Desenvolva sua ideia

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. Faça o fundo: um disco de argila que é de 1-1,5 cm de espessura e 7-10cm de 
diâmetro. Mantenha-o bastante difícil porque a alisamento irá secar.

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. Faça uma série de bobinas que são cerca de 1-1,5 cm de espessura. Trabalhe 
rapidamente, e lembre-se de que você está alongando as bobinas, não apertando.

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. Suavizar as bobinas usando apenas um dedo ou um polegar. Não 
belisque de ambos os lados porque você fará seu pote muito seco e fino.

5. Shape your vessel by paddling it with a wooden spoon or stick. The smooth it with silicone, plastic, or 
metal ribs. Forma sua embarcação remando com uma colher de pau ou pau. O suave com costelas de silicone, 
plástico ou metal.

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. Dê ao seu pote uma camada fina de deslize branco sem escovar para frente e 
para trás. Deixe secar e coloque mais camadas até que não haja listras.

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. Faça um esboço áspero e muito leve de seu desenho em sua panela. 
Então pegue um lápis afiado e esculpe o deslize para a argila marrom.


