
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 med hank på næste side.

Se også videoinstruk�on
på Youtube

En introduk�on �l at arbejde med

STØBELER



Forberedelse af støbeler

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

8. Skærdenøverstebesky�elseskant
framedenkniv. Knivenmå ikkevære for
stor; den skal følgedennæstøverste
kant af støbeformen.

4. Saml gipsformenog sæt
spændebåndeller kra�ige
elas�kkeromkring, sådenholder
helt tæt.

9. Fjern spændebånd/elas�kkerog skil
gipsformenad. Paspå ikkeat beskadige
gipsformen, hvis dubruger værktøj.

5. Hæld støbeleret i gipsformen,
ind�l den er fyldt op�l den
øverste kant. Laddet stå og tørre
i omkring 30minu�er.

10. Frigør koppen fra formen.Det kan
væreenhjælp at banke let på siden af
formen, for at få koppen løs.

6. Der ernukommeten skærv
langs gipsformens kant.Hælddet
resterende støbeler�lbage i
spandenog s�l formenmed
bunden i vejret.Denkan for
eksempel ståpå topindeovenpå
spanden, så støbeleret kan løbe
ud.

11. Fjern ujævnheder fra koppenmed
en svamp. Brug eventuelt en kniv, hvor
gipsformens samlinger har været. Lad
koppen stå og gennemtørre i to dage.

7. Når støbeformener tom
(e�er cirkaet kvarter), vendes
den igenmedåbningenopad.
Lad formenståog tørre i cirkaen
�me.

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.


