
Støbeler er almindeligt ler, der er opslæmmet i vand og �lsat
an�bundfældningsmiddel. De oprørte støbeler 1105 og 208 er prak�sk
taget klar �l brug – de kræver blot omrøring og måske en smule vand.

Der er grundlæggende to slags støbeforme – en lukket og en åben.
Støbeforme er konstrueret af gips, der har den fine egenskab, at det
suger vand: I begge �lfælde foregår støbeprocessen nemlig ved, at
støbeformen langsomt trækker vandet ud af det flydende støbeler.

Derved dannes en fast lerskærv langs gipsformens kanter. Når genstanden
fra støbeformen er størknet og tør, kan den forglødes og glasurbrændes
ligesom genstande konstrueret af almindeligt ler i fast form.

Se vejledning �l at støbe en kop uden hank på næste side.

Se også videoinstruk�on
på Youtube

En introduk�on �l at arbejde med

STØBELER



Forberedelse af støbeler

Støb en kop
3. Rens støbeformen, sådener
fri for støvogurenheder. Brug
gerneen fug�g svamp.

8. Lad formenmedkoppen ståog tørre
i omkring to�mer.

4. Hæld støbeleret i gipsformen,
ind�l dener fyldt�l randen. Lad
det ståog tørre i omkring20
minu�er.

9. Løsn koppen fra formen.Denkan
frigøres vedatbanke let på sidenaf
formen.Undgåetbrugeværktøj. Hvis
ikke koppener tør nok�l at komme fri,
skal den stå længere�d i formen.

5. Hælddet overskydende
støbeler �lbage i spanden. Lad
formen ståmedbunden i vejret i
cirka 15minu�er. Formen kan for
eksempel stå på to pinde, så
støbeleret kan løbeud.

10. Når koppener kommetud af
formen: Ladden stå og tørre i enhalv
�mes�d.

6. Nårdet resterende, flydende
støbeler er løbetudaf
støbeformen, vendesden igen
medåbningenopad.

11. Fjern ujævnheder fra koppens
øverste kantmeden fug�g svamp. Lad
koppen stå og gennemtørre i to dage.

7. E�erenhalv�mes�dkandet
øverste stykke ler skæres afmed
enkniv, så koppen får enhelt lige
kant foroven. Ladkniven følge
detøverste af støbeformen,når
du skærer.

12. Koppen kannu forglødes – vi
anbefaler 950 °C. Koppen kannu
dekoreres før glasurbrænding. Se
billeder �l inspira�on.

1. Førdugår i gangmed
støbeprocessen, skal støbeleret
omrøres, sådetbliver enhelt
ensartetmasseuden lu�bobler.
Mankangøredetmedenstor
grydeske,mendeter klart le�ere
medenboremaskinemeden
omrørerpå.

2. Sørg for, at støbeleret ikkeer for
tyk�lydende.Konsistensenbørvære
ligesomolie.Nårmanhælderdet fraen
ske,børdet løbe i en jævnstrøm.


