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Tartalma:  
 
1 db kerámiakészítő fiókkal   
1 kg fehér agyag 
1 kg barna agyag 
1db műanyag festő lap 
5 db fa és fém formázó szerszám 
5 db 15ml tubus festék 
2 db ecset 
5db tubus csillogó por 
1 db toll 
3 db nyomda 
1 szivacs 
Flitterek 
1 tubus ragasztó 
1 kivehető elektromos motor 
1 x 1,70 m-es pedál 
1 db adapter 

 

 
Agyag 
 
Ebben a készletben két darab különböző színű agyag található. A sötét színű autentikusabb, a világos színűt pedig könnyebb lesz festeni.  
A táska felnyitása után teljesen zárd le a cipzárt, hogy az agyag ne száradjon ki. Ha később újra használni szeretnéd az agyagot, hozzáadhatsz 
egy kis vizet, hogy könnyebb legyen vele dolgozni. Miután a zsákot felnyitottad, az agyagot 1 évig tárolhatod, ha a cipzár megfelelően zárva 
van. A rendelkezésre álló agyag levegőn szárad. Nyáron a szárítás 2-3 napot, télen pedig 3-5 napot vesz igénybe.  
Miután elhasználtad az összes agyagot, bármilyen más agyagot tudsz hozzá használni. 

 

 

Tartozékok 
 

1. A kerék egy kicsit olyan, mint egy tányér, amire az agyagot teszed. Amikor megnyomod a pedált, a motorral elfordul. A készletben található 

kerék eltávolítható, és a fiókra helyezhető. Ez azt jelenti, hogy a termék biztonságosan megszáradhat! A készlet két kereket tartalmaz - ez 

lehetővé teszi, hogy egy másik projekten dolgozz, miközben az első szárad! 

 
2. A marót kifejezetten arra tervezték, hogy megmérje a szükséges agyagmennyiséget, és biztosítsa, hogy megfelelően középre kerüljön a 

keréken. Ha az agyag nem kerül megfelelően középre, a gép nem fog működni. 

 
3. A modellező eszköznek két vége van, különböző alakzatokkal. Arra használd, hogy csatlakoztasson két eszközt, például a fogantyút egy 

csészéhez. A kis helyek eléréséhez is fel lehet használni, ahova az ujjad már nem ér el. 

 
4. A modellező eszköz az agyag levágására szolgál. Használd az agyag formázásához. 

 
5. A bordát az agyag simítására és felesleges darabok eltávolítására használd. A borda kerek része lehetővé teszi, hogy a kerámia belsejében 

dolgozz. 

 
6. A huzalt arra használd, hogy elvágd az agyagot vagy könnyebben levedd a kerékről. Ha rövidebb huzalt szeretnél, akkor egyszerűen csak az 

egyik fával be kell takarni, hogy a kívánt hosszúságot elérd. 

 
7. A tű lehetővé teszik az agyag felületek karcolását, hogy két darab agyagot könnyen össze lehessen csatlakoztatni, így jobban tartanak. Ha 

készen van a modell, de még nem száradt meg, akkor gravírozásra is lehet használni. 

 
8. A szivacsot a munkád tisztítására használd, miután elkészült, de mielőtt még megszáradna. Tegyél egy kis vizet egy tálba, mártsd bele a 

szivacsot és nyomd össze, majd óvatosan futtasd végig a szivacsot az agyagon, hogy lesimítsd a felületet. 

 
9. Sokféle kiegészítőt találsz a készletben, amelyek segítségével a modellt díszíteni tudod, ha száraz: csillogó flittereket és gyöngyöket 

ragaszthatsz rá vagy nyomdázhatsz rájuk. A kis fekete toll segít, hogy a flittereket könnyen felvedd. A fiókban találsz egy kis festőpalettát a 

színek keveréséhez! 

 

 

 

 

 



Az állomás beállítása 
 

1.Olyan helyen állítsd fel a készletet, ahol nem bánod, ha bepiszkolod magad. Védd meg az asztalt, és viselj kötényt vagy régi ruhát. 
 
2.Fordítsd meg az állomást és szereld fel a motoregységet. 
 
3.Csatlakoztasd az adapter kábelét a pedálhoz, majd csatlakoztasd a pedálkábelt a motoregységhez. 
 
4.Csatlakoztatás után futtasd a kábelt az állomás mögött. Fordítsd meg az állomást a jobb irányba újra. Most már csatlakoztathatod az 
adaptert a hálózathoz. Tedd a pedált a földre. 
 
5.Szereld fel a kereket. Helyezd be a fiókot. Az állomásnak teljesen vízszintesnek kell lennie az asztalon, különben a fiók könnyen kicsúszik. 
 
6. Helyezd a fából készült kiegészítőket az állomáson található terekbe. Most már minden készen áll! 
 

Előkészítés 
 

1.Helyezd a fóliát a vágóba. Helyezd a vágót a kerékre. 
 
2.A vágó kitöltéséhez 250 gramm agyagra lesz szükséged. Használd a méréshez a konyhai mérleget. 
 
3. Tölts meg egy tálat vízzel és dagaszd az agyagot, amíg nedves és könnyen kezelhető. Ez eltávolítja a légbuborékokat is. Most már könnyebb 
lesz megfelelően kitölteni a vágóformát az agyaggal. 
 
4. Helyezd az agyagot a vágóba 
 
5. Miután az agyag megfelelően középre került, óvatosan vedd ki a vágóból, és vedd le a fóliát. Tedd vissza az agyagdarabot a kerék közepére, 
és nyomd meg, de nem annyira, hogy torz legyen. 
 
6 . Nedvesítsd meg a kezedet bő vízzel.  Az ujjával nyomd meg és simítsd le az agyag alját, hogy megfelelően tapadjon a kerékhez. 
 
Az agyagod készen áll a szobrászatra. Kövesd az utasításokat a következő oldalakon, hogy megtanuld, hogyan készíts üreget az agyagban 

és hogyan dekoráld. 

 
A kezeidnek mindig nedvesnek kell lenniük. Ha az agyag rátapad a kezedhez, az azért van, mert több vízre van szükséged! Lehet, hogy első 

próbálkozásra nem sikerül. Ha kell, formázd az agyagot vissza egy csomóba, és kezdd az elejétől, amíg meg nem tanulod az ideális textúrát! 

Ha az agyag túl nedves, akkor hagyd száradni körülbelül egy órát és kezdd újra. 

 

 

Készíts üreget! 
 

1. Nedvesítsd meg a mutatóujjad és nyomd óvatosan a lyukba, hogy elinduljon (a motor ne legyen bekapcsolva - ne nyomd le a pedált). 
 

2. Nyomd meg a pedált, és helyezd mindkét hüvelykujjadat, ügyelve arra, hogy nedvesek legyenek, a lyukba, hogy szélesebb és mélyebb 
legyen. Nincs szükség arra, hogy erővel nyomd - egyszerűen nyomd meg könnyedén mindkét hüvelykujjaddal és készíts lyukat. 
 
Mielőtt elérnéd az agyag alját, hagyd abba, különben újra kell kezdned. 

 
Ha túl erősen nyomod meg, a kerék nem forog tovább. Ez azt jelenti, hogy könnyedebben nyomd! 

 

 

Magasítás 
 

 
Tanuld meg, hogyan magasítsd az agyagot, hogy magasabb alkotásokat készíts, mint például egy edényt, amit átformázol egy kancsóvá. 

Ehhez, egy olyan üreges agyagot kell készítened, mint azt a 16. oldalon leírtuk. 

 

1.A magasításhoz a kezedet használd. Nyomd meg a pedált a motor indításához. Nedvesítsd be a kezed. A jobb kezeddel fogd meg a fazék 
szélét a hüvelykujjad és a mutatóujjad között, hogy vékonyabb legyen. Ne nyomd meg túl erősen, mert könnyen kilyukaszthatod. A jobb 
kezednek teljesen egyenesnek kell maradnia, hogy az agyag megfelelően legyen felcsípve. Tedd a bal kezedet a fazék köré, kívülről, a jobb 
kezedhez közel. Ez megakadályozza, hogy az alkotásod torz legyen. Állj meg, ha az edény körülbelül 6 cm magas. A falak nem lehetnek túl 
vékonyak. 
 

2. Ha a motor ki van kapcsolva, használd a drótmodellező eszközt, hogy befejezd a fazék kivájását. Hagyj körülbelül 1 cm-t az alján és 
bizonyosodj meg arról, hogy elég erős. A felesleges agyagot tedd vissza a táskába, hogy később fel tudd használni.  
 

3. Nedves ujjaiddal simítsd ki a fazék belsejit és külsejét. Használd a szivacsot vagy a bordát, ha az edény már elég nagy. 



4.Ehhez a lépéshez kérj segítséget egy felnőttől, ha szükséges. Nyomjad meg a pedált, majd a huzallal vágd le az edény szelet egyenletes 
magasságban, majd simítsd el, amíg lapos nem lesz. 
 

 

Tudásod továbbfejlesztése 
 
Ha tovább tanulsz, akkor tálat vagy csészét készíthetsz. Ehhez egy üreges agyagot kell készítened, amit a 16. oldalon leírtak szerint tanultál. 

 

1. Nyisd ki az agyagot a szélek becsípésével. Tedd a mutatóujjadat a belsejébe, és a hüvelykujjadat a külsőre. Nyomd meg a pedált a motor 
indításához. Fokozatosan húzd magad felé a mutatóujjaiddal. Állj meg, mielőtt a falak túl vékonyak lesznek. 
 

2. Nedves ujjaiddal simítsd ki a tál belsejét és külsejét. Használd a szivacsot vagy a bordát, ha a tál elég nagy. 
 

3. Ehhez a lépéshez kérj segítséget egy felnőttől, ha szükséges. Nyomjad meg a pedált, majd a huzallal vágd le az edény szelet egyenletes 
magasságban, majd simítsd el, amíg lapos nem lesz. 
 

 
Alakzatok létrehozása 
 
Ha azt szeretnéd, hogy az alkotásod hullámos alakú legyen, akkor nedvesítsd be a bal mutatóujjadat, tedd az agyag külsőjére és nyomd meg 

a pedált. Bárhová is teszed az ujjad, készíts mélyedést és adj új formát a munkádnak! 

Ügyelj arra, hogy ne gyakoroljon nyomást rá, mert különben áttörheted a széleit. Pihentesd az ujjad az agyag felszínén. 

Miután a kívánt formára alakítottad az agyagot, hozzáadhatsz egy fogantyút vagy egy kifolyócsövet. Kövesd az alábbi utasításokat: 

 

 Kifolyócső készítése 
 
1.Nedves ujjaiddal hozz létre egy kifolyót. Csippentsd össze az edény szélét a mutatóujjad és a hüvelykujjad között, hogy kifolyóalakzatot 

hozz létre. 

 

2. Simítsd le a szivaccsal vagy a nedves ujjaiddal. 
 

 

 

A fogantyú készítése 
 

1. Vegyél egy darab agyagot és formázz egy szabályos henger alakot. 
 

2. Egy kis tálban keverj össze egy nagyon kis mennyiségű agyagot vízzel.  
 

3. A modellező eszközzel készíts rácsmintát az edényen ott, ahová a fogópontot csatolni szeretnéd. Tedd ugyanezt a henger végén. 
 

4. A lapos ecsettel vidd fel a híg agyagot a rács mintákra. 
 

5. Óvatosan helyezd a hengert a fazék rácsos területeire. A rács minta segít megerősíteni a kötést a két darab között. 
 

 
Ugyanezt csináld, ha bármilyen agyag dekorációt szeretnél készíteni! 

 

 

Az agyagmunka eltávolítása a kerékről 

 
1.Nyomd meg a pedált, nedvesítsd meg a bal mutatóujjadat, és helyezd a tál aljára a tökéletes végeredmény érdekében! 
 

2. Futtasd a vezetéket (tartsd szorosan) az alkotásod alatt, hogy leváljon a kerékről. Óvatosan mozgasd a kereket a fiókba, hogy az alkotásod 
megszáradjon. Ne mozgasd a fazekat önmagában - túl törékeny! 
 

3. Néhány óra múlva a tűvel dekorációkat karcolhatsz az alkotásodba. 
 

4. Hagyd megszáradni a munkádat. Nyáron a szárítás 2-3 napot, télen pedig 3-5 napot vesz igénybe. 
 

 
Figyelmeztetés! Soha ne tedd a motoregységet vízbe.  
Ügyelj arra, hogy a fiók használatával elmozdítsd a használt kereket, hogy megszáradjon. Tisztítsd meg az állomást azonnal, mielőtt az agyag 

megszárad, amikor nehezebbé válik. 

 
 



A kerámiakészítő tisztítása 
 

1. Vedd ki a fiókot és helyezd rá a kereket. Tedd félre egy biztonságos helyre, amíg az alkotásod megszárad. Nyáron ez 2-3 napot, 
télen pedig 3-5 napot vesz igénybe. Nyáron egy ablak közelében, télen pedig egy radiátor közelében helyezd el, így gyorsabban 
szárad. 

 

2. Húzd ki az állomást, és húzd ki a motoregységhez vezető kábelt. 
 

3. Kérj meg egy felnőttet, hogy gondosan öntse le a csatornákba befutó vizet. Ezután kérd meg, hogy fordítsa meg az állomást és 
távolítsa el a motoregységet. Tedd félre egy száraz helyre. 

 

4. Most már mossa le az állomást és az össze tartozékát meleg szappanos vízzel. 
 

 

Díszítés 
 

 
A készletben számos tartozék található, melyekkel díszítheted alkotásait. 

 

Festék: Használd a festő palettát és keverj összes és hozz létre új színeket.  
Nyomdázás: Mártsd a lila alakzatot a festékbe, helyezze oda, ahová csak akarod, és nyomd a felülethez, hogy lebélyegezd az alakzatot. 
Csillogás: Alkalmazd a csillogó festéket, mielőtt megszárad, vagy tegyél rá ragasztót és szórd meg a tetejét csillogó porral. 
Flitterek: Helyezz egy pont ragasztót oda, ahová a flittert szeretnéd helyezni. A toll segít felvenni a flittereket. Helyezd a flittert a 
ragasztópontra. 
 

 
Keverd össze a különböző technikákat és hagyd szárnyalni a kreativitásodat! 

 

 

 
 


