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Keramický návod: Zvonkohra ve tvaru ryby
červená keramická hlína šlikr, voda houbička nůž hrnek o průměru 6 cm
váleček igelit noviny bílá glazura a několik modrých a tyrkysových…
Autor/foto pro Golem 2/2016: Jana Žabková alias Loliti
Pár mističek, oči, žábry a rybí ocas… jednoduchá hravá zvonkohra, která čeká na fouknutí
větříku, aby začala zpívat. Vylaďte si barevné glazury podle vaší chuti, nejlépe vyniknou na
světlé hlíně, ale i s červeným základem bude rybka vypadat pěkně. Uvnitř cinká ocásek o
poslední mističku a pod něj můžete navléci ještě pár korálků, než uděláte na provázku
závěrečný uzel. Ať se dílo podaří a ryba tentokrát nemlčí, ale krásně zpívá…

Materiál a pomůcky:
červená keramická hlína
šlikr, voda
houbička
nůž
hrnek o průměru 6 cm
váleček

igelit
noviny
bílá glazura a několik modrých a tyrkysových glazur různých odstínů
korálky a jutový provázek

Ryba- zvonkohra - postup

1. Vyválíme si velký plát hlíny silný 0,5 cm. Z plátu vykrojíme 5 koleček o průměru 7 cm.

2. Jako formu na polokoule použijeme hrneček, který vyložíme igelitem, aby se hlína
nepřilepila.

3. Do každé polokoule uděláme uprostřed otvor o průměru alespoň 6 až 7 mm.

4. Z jedné polokoule vytvoříme rybí hlavu. Z malých modelovaných mističek vytvoříme oči a
ploutve. Všechno přilepíme šlikrem.

5. Ocas vymodelujeme ze čtverce hlíny 9 x 5 cm, ze kterého slepíme váleček. Na konec
přidáme ocasní ploutev. Uděláme otvor na provázek.

6. Všechny polokoule včetně hlavy vycpeme zmačkanými novinami a necháme pořádně
vyschnout. Vypálíme na přežah na 1000 °C.

7. Glazujeme modrými glazurami a zdobíme tečkami. Na ploutvích a očích glazuru setřeme.
Pálíme hranou nahoru, ta bude viditelná. Pálíme na 1150 °C.

8. Po vypálení navlečeme jednotlivé polokoule na pevný jutový provázek. Začneme hlavou
a končíme ocasem.

9. Mezi každý díl přijde korálek a uzlík. Rybka zavěšená na terase nebo na balkóně krásně
cinká.

Mnoho dalších návodů na tvorbu nejrůznějších keramických výrobků najdete v časopise GOLEM.
Konkrétně tento návod pochází z čísla 2/2016.

