
Building your vessel step by step

1. Develop your idea first!
Phát triển ý tưởng của bạn đầu tiên!

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. 
Làm cho đáy: một đĩa đất sét dày 1-1,5 cm và 
đường kính 7-10 cm. Lưu trữ bất kỳ thức ăn 
thừa trong túi của bạn.

8. Smear your coils together using only one 
finger or one thumb. 
Làm mịn các cuộn dây của bạn với nhau chỉ 
bằng một ngón tay hoặc một ngón tay cái.

2. Divide your clay into four pieces: one for a 
base, two for coils, and one for everything 
else and for emergencies.
Chia đất sét của bạn thành bốn mảnh: một 
cho một cơ sở, hai cho cuộn dây và một cho 
mọi thứ khác và cho các trường hợp khẩn cấp.

9. Don’t pinch on either side because you will 
make your pot very dry and thin.
Don lồng nhúm ở hai bên vì bạn sẽ làm cho 
nồi của bạn rất khô và mỏng.

7. Stretch the coils by spreading your fingers 
while rolling.
Kéo dài các cuộn dây bằng cách lan rộng ngón 
tay của bạn trong khi lăn.

14. Scribe and then trim the lip. 
Scribe và sau đó cắt đôi môi.

13. Add a foot by attaching a coil.
Thêm một chân bằng cách gắn một cuộn dây.

15. Coat your pot with white slip. Let it dry 
and add coats until there are no streaks.
Phủ nồi của bạn với trượt trắng. Để nó khô và 
thêm áo khoác cho đến khi không có vệt.



11. Shape your vessel by paddling it with a 
wooden spoon or stick.
Định hình tàu của bạn bằng cách chèo nó 
bằng một cái muỗng hoặc gậy gỗ.

16. Do a very light rough sketch of your 
drawing on your pot.
Thực hiện một bản phác thảo rất nhẹ của bản 
vẽ của bạn trên nồi của bạn.

12. Shave it with a knife. Then smooth it with 
a metal/plastic/silicone rib.
Cạo nó bằng một con dao. Sau đó làm mịn nó 
bằng một xương sườn kim loại/nhựa/silicone.

17. Take a sharpened pencil and carve 
through the slip into the brown clay.
Lấy một cây bút chì sắc nét và khắc qua tấm 
trượt vào đất sét màu nâu.

18. Finally, carve your name on the bottom.
Cuối cùng, khắc tên của bạn ở phía dưới.

10. Smooth the inside with your fingers. If 
you can’t reach, it is OK. 
Làm mịn bên trong bằng ngón tay của bạn. 
Nếu bạn có thể đạt được, nó là ok.

6. Remember that you are not squeezing the 
coils. Work quickly!
Hãy nhớ rằng bạn không siết chặt các cuộn 
dây. Làm việc nhanh chóng!

5. Make a series of coils that are about 
1-1.5cm thick. 
Tạo một loạt các cuộn dây dày khoảng 
1-1,5cm.

4. Keep it fairly rough because smoothing it 
will dry it out.
Giữ nó khá thô vì làm mịn nó sẽ làm khô nó.


