
Building your vessel step by step

1. Develop your idea first!
Спершу розвивайте свою ідею!

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.
Зробіть дно: диск глини, що становить 1-1,5 
см і діаметром 7-10 см. Зберігайте будь -які 
залишки у сумці.

8. Smear your coils together using only one 
finger or one thumb. 
Розгладьте котушки разом, 
використовуючи лише один палець або 
один великий палець.

2. Divide your clay into four pieces: one for a 
base, two for coils, and one for everything 
else and for emergencies.
Розділіть свою глину на чотири шматки: 
один на основу, дві для котушок, і один для 
всього іншого та для надзвичайних 
ситуацій.

9. Don’t pinch on either side because you will 
make your pot very dry and thin.
Не прищипуйте з обох боків, тому що ви 
зробите свій горщик дуже сухим і тонким.

7. Stretch the coils by spreading your fingers 
while rolling.
Розтягніть котушки, розповсюджуючи 
пальці під час кочення.

14. Scribe and then trim the lip. 
Писати, а потім обрізати губу.

13. Add a foot by attaching a coil.
Додайте ногу, прикріпивши котушку.

15. Coat your pot with white slip. Let it dry 
and add coats until there are no streaks.
Покрийте свій горщик білим ковзанням. 
Дайте йому висохнути і додайте пальто, 
поки не буде смуг.



11. Shape your vessel by paddling it with a 
wooden spoon or stick.
Сформуйте посудину, розбиваючи його 
дерев’яною ложкою або палицею.

16. Do a very light rough sketch of your 
drawing on your pot.
Зробіть дуже легкий ескіз свого малюнка на 
своєму горщику.

12. Shave it with a knife. Then smooth it with 
a metal/plastic/silicone rib.
Поголити його ножем. Потім розгладьте 
його металевим/пластиковим/силіконовим 
ребром.

17. Take a sharpened pencil and carve 
through the slip into the brown clay.
Візьміть загострений олівець і прорізайте 
ковзання в коричневу глину.

18. Finally, carve your name on the bottom.
Нарешті, вирізайте своє ім’я внизу.

10. Smooth the inside with your fingers. If 
you can’t reach, it is OK. 
Розгладьте всередині пальцями. Якщо ви 
не можете дістатися, це нормально.

6. Remember that you are not squeezing the 
coils. Work quickly!
Пам'ятайте, що ви не стискаєте котушки. 
Працюйте швидко!

5. Make a series of coils that are about 
1-1.5cm thick. 
Зробіть низку котушок товщиною близько 
1-1,5 см.

4. Keep it fairly rough because smoothing it 
will dry it out.
Зберігайте його досить грубим, оскільки 
згладжування його висушить.


