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Od kepe gline do oblike
»Ko je voda odtekla, je ostalo blato. Prišli so ljudje. Z veliko željo po preživetju so se nauèili postopka žganja gline. Z 
veliko željo po napredku so ta postopek tudi pozabili.«  (Martin Skoliber)

V Rokodelskem centru Ribnica se s svojimi izobraževalnimi programi trudimo ohranjati tradicionalne postopke 
obdelave gline in lesa. Že od leta 2011 izvajamo program, ki smo ga poimenovali Lonèarska šola. 

Zakaj šola? Ker gre za izobraževanje, sicer neformalno. Poteka kot kontinuiran proces prenosa znanj o poznavanju 
gline in njenem oblikovanju. Slušatelji se v lonèarski šoli, ki traja tri leta, seznanijo z razliènimi vrstami gline, barvami za 
glino, ornamenti, postopki roène obdelave, centriranjem na lonèarskem vretenu, izdelavo tradicionalnih izdelkov, ki jih 
poznamo na Ribniškem, ponovljivostjo izdelave doloèenega izdelka, na koncu pa še z vkljuèevanjem industrijskega 
oblikovanja, kjer imajo slušatelji veèjo svobodo pri svojem izražanju. 

Smo s tem ustvarili nove lonèarje? Najbrž ne, smo pa slušatelje nauèili doloèenih postopkov in jih navdušili nad 
oblikovanjem gline. 

Pa je to dovolj? 

Zdaj si želimo veè … Naš cilj je bil sprva navdušiti slušatelje in jih nauèiti doloèenih postopkov, zdaj pa si želimo vzbuditi 
zavedanje, da je pomembno ohranjanje tradicionalnih lonèarskih postopkov, ki bi jih bilo treba nadgraditi z novimi 
oblikami. 

Naj vam bo »uèbenik« v pomoè pri prvem stiku z glino in njenim oblikovanjem.

Katja Žagar



Kaj je keramika?
To je vprašanje, s katerim se sreèa vsakdo, ki ga zanima keramika. Preprosto vprašanje z jasnim odgovorom – žgana 
glina. Kljub nedvoumnemu odgovoru pa prav to vprašanje odpira prostor diskusijam, teorijam, kritikam in novim 
ustvarjalnim pristopom, ki razdvajajo stroko. Sama vidim jasno delitev med tako imenovanimi tradicionalisti in 
sodobniki. 

Tradicionalisti opredeljujejo keramiko kot medij, ki se mora spoštovati tako, da se ohranjata in prenašata naprej nje-
gova tradicija in zgodovina. Spoštujejo se znaèilnosti keramike, z delom se morata ohranjati duša in znaèaj keramike. 
Preverjanje pravil, tehnik in iskanje mej je po njihovem mnenju nespoštovanje tradicije in materiala. Keramika je žgana 
glina, ustvarjena v preverjenih tehnikah; ne sme biti razbita ali poèena, saj je to napaka, ki kaže neznanje avtorja.    
Napak ne dojemajo kot del forme ali kot znaèilnost materiala in medija, ampak kot nezmožnost obvladovanja materiala. 
Tradicionalisti obvladujejo tehnologijo keramike, ki jih nenehno motivira za nadaljnje raziskovanje in razvijanje  
receptur – vendar vedno v skladu z materialom in njegovo tradicijo.

Na drugi strani so sodobniki, ki razumejo keramiko kot medij, v katerem se lahko izražajo brez obremenjevanja z 
ohranjanjem znaèaja in duše materiala. Keramiko vidijo v najširšem možnem kontekstu. Vidijo jo v kombinaciji z 
drugimi materiali, kot material v surovem stanju, material, ki se lomi in s tem tudi nekaj izraža. Keramika je material, ki s 
svojimi znaèilnostmi odpira neskonèno možnost za oblikovanje in ustvarjanje. Pojavlja se v razliènih oblikah in vlogah. 
Oblikujejo jo v surovi, plastièni obliki, lahko jo polivajo ali razbijajo v žganem stanju. Je material neštetih stanj, ki se lahko 
uporabi v inštalaciji ali performansu. Kršijo temeljna pravila, da dosežejo želeni uèinek. 

Sama vedno bolj opažam in èutim ta razkol. Obdana sem z vprašanji, ali je to sploh še keramika, pogosteje pa kar s 
trditvami to pa ni keramika ali keramika je itak samo obrt in kaj je ta kiè. Takrat zajamem sapo in pomislim na Tonnyja 
Cragga, kiparja, ki se izraža v vseh materialih in ima vrhunski opus keramiènih del. Pomislim na Paula Scotta, ki je za svoj 
doktorat analiziral celotno serijo Spodove keramike in do potankosti raziskal vse vrste transfernih printov in je s svojim 
triptihom DROPPING THE URN VASE pometel z vso kitajsko politiko. Ali pa na Graysona Perryja, Turnerjevega 
nagrajenca, ki v svojem delu združuje vse, kar je mogoèe: tradicijo, površinsko obdelavo in družbeno kritiènost. Pred 
oèmi se mi zasveti delo Wouterja Dama, ki vse svoje skulpture vrti, hkrati pa se s èistostjo in perfektnostjo izvedbe klanja 
mojstrstvu lonèarskega vretena. Pomislim na Pieta Stockmansa, kako s svojimi deli nežno in iskreno prehaja od dizajna 
do instalacije. Ali Karino Marusiñsko, katere performans pušèa neizbrisne sledi na njeni funkcionalni keramiki. Pa na 
Alexandro Engelfriet, katere atelje je obdan z glino; z njo živi, postala je njena življenjska sopotnica. Z vsakim svojim 
korakom jo preoblikuje, na njej pušèa svoje obrise, dotika se je kot soèloveka. Nato se spomnim na briljantnega 
Edmunda de Walla, avtorja veè vrhunskih knjig o keramiki, katerega življenjska ljubezen je porcelan, ki ga vrti in vrti … in 
postavlja v instalacije. Pa Clare Twomey, ki vsakega obiskovalca s svojimi deli ozavesti, da se zaveda prostora in 
trenutka, v katerem živi … in takrat si zaželim, da bi se vsa stroka poenotila in ugotovila, da je za prihodnost vrhunske 
keramike potrebno obojestransko sodelovanje tradicionalistov in sodobnikov.  

Kristina Rutar
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Oblikovanje gline
Tina Zajc Zver

1 GLINA

Glino najdemo v naravi ob potokih, rekah in jamah.      
Na veèjih nahajališèih jo najdemo tik pod površjem in   
jo izkopavamo s pomoèjo strojev kot ostale rude.

Glina je zmes mineralov, veèinoma aluminijevih silikatov  
v razliènih sestavah. Nastala je z razpadanjem vulkanskih
 kamenin. Glede na stalne spremembe, ki jim je 
podvržena, loèimo primarne in sekundarne vrste gline. 

Primarna vrsta gline je nastala zaradi kemiènih 
sprememb in je ostala na kraju nastanka; takšna je 
najbolj èista vrsta gline, kaolin, iz katere izdelujejo 
porcelan.

Sekundarna vrsta gline je oddaljena od kraja nastanka. 
Voda je s seboj odnašala zdrobljeno vulkansko skalovje 
na ustja mrtvih rek in jezer in ga tam v obliki nekoliko 
manjših zaobljenih delcev kopièila v sklade gline. Zaradi 
premikanja se je sestava zdrobljenih delcev spremenila, 
vsebujejo pa tudi druge drobce in primesi. Na zrnato 
strukturo se lepijo razlièni organski in anorganski 
ostanki, tako da skupaj tvorijo bolj ali manj homogeno 
maso. 

Ena od lastnosti gline je, da vpija vodo, kar ji v doloèenih 
razmerjih daje plastiènost, ki omogoèa najraznovrstnejše
oblikovanje, s sušenjem pa izdelek ohranja obliko. 
Plastièna glina, ki se uporablja v keramiki, se pri sušenju 
za nekaj odstotkov skrèi, kar je pri delu treba upoštevati. 

Ena pomembnejših lastnosti gline je, da se pri visokih 
temperaturah spremeni v snov, trdno kot kamen. Delèki 
gline pri dovolj visoki temperaturi preidejo v tekoèe 
stanje, zapolnijo drobne medprostore v masi in jo 
naredijo bolj ali manj neprepustno. 

Poznamo gline razliènih barv. V surovem stanju je barva 
odvisna od organskih, pri žgani glini pa od anorganskih 
primesi. 

Najveè ljubiteljev lonèarstva in keramike se odloèi za 
nakup gline pri prodajalcih, ki glino uvažajo iz drugih 
držav. Pomembno je, da upoštevate navodila 
proizvajalca, saj je zagotovilo za uspeh upoštevanje 
navodil, prav tako je priporoèljivo, da uporabljate glino in 
glazuro istega proizvajalca, drugaèe je nujen preizkus 
kompatibilnosti. (povzeto po Urban Ðukes 1996 in 
Ambrož 2015) 
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2 PRIPOMOÈKI V LONÈARSKI  DELAVNICI

Lonèarska delavnica ni nujno poseben prostor v hiši, sploh èe se želite s tem ukvarjati ljubiteljsko. 
Pomembno je, da imate primerno svetlobo, vodo in elektriko. V trgovinah lahko kupite raznorazne pripomoèke za 
ustvarjanje, vendar bodite pozorni na to, da lahko veliko uporabnih predmetov za oblikovanje najdete doma.

Za oblikovanje gline pa glede na vrsto oblikovanja gline nujno potrebujete:

Za roèno oblikovanje:
› nelakirano gladko leseno površino,

› modelirke (lesene, gumijaste ali kovinske),

› žièko za rezanje gline,

› lesene palèke/špine,

› lesen valjar in distanènike (palèke, dolge 50 cm in 
debele 0,5 cm),

› nelakirane deske za odlaganje izdelkov, lahko tudi 
manjše plošèe, ki jih lahko odložite kamorkoli,

› vrtljive podstavke,

› razne pripomoèke (brusni papir, nožek, èopiè, 
kovinska lopatica/špohtel, plastiène vreèke ali 
polivinil za pokrivanje, goba za umivanje površine, 
krpe iz blaga).

Za oblikovanje na lonèarskem vretenu:
› nelakirano gladko leseno površino,

› lonèarsko vreteno,

› posodo za vodo,

› gobico ali usnjen trak,

› okrogle plošèe za na vreteno,

› modelirke,

› žièko za rezanje gline,

› vedra za mešanje glazure,

› tehtnico,

› cedilo za glazuro.

V obeh primerih potrebujete lonèarsko peè. Lahko pa se 
dogovorite, da boste izdelke žgali v naši delavnici v 
Rokodelskem centru Ribnica ali pri lokalnem lonèarju.

11
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3 OBLIKOVANJE GLINE

a) PRIPRAVA GLINE

Gnetenje gline

Èe uporabljamo glino, ki smo jo kupili pri proizvajalcih,  
je ta že dobro obdelana, vendar jo moramo pred vsako 
uporabo še pregnesti. S krožnim gibom odlomimo kos 
gline ali jo odrežemo z žièko za rezanje gline. Kos 
odmerimo glede na velikost izdelka, ki ga želimo 
narediti. Na zaèetku si lahko pomagamo s tehtnico. 
Pazimo, da preostalo glino zavijemo nazaj, da se ne bi 
po nepotrebnem sušila in hkrati prepreèimo, da bi 
košèki posušene gline zašli v svežo glino. Z gnetenjem 
iztisnemo iz kepe zrak, ki povzroèi, da izdelek poèi že 
med izdelavo ali med peèenjem, in preverimo, ali je glina 
morda premehka, pretrda … in tako dobimo obèutek o 
materialu, iz katerega bomo oblikovali. Odmerjen kos 
gline nato položimo na èisto površino. Gline ne 
gnetemo kot testo, saj bi s takim gnetenjem glini 
dodajali zrak. Gnetemo tako, da kepo primemo ob 
straneh in glino potiskamo ob podlago, obenem pa jo 
sukamo, da s strani nastaja spirala. Takemu gnetenju 
reèemo tudi gnetenje v obliki ovnove glave. 

Èe se zgodi, da nismo dobro zaprli paketa in se je glina 
posušila, jo narežemo na veèje kvadre. Vsak kvader 
posebej razrežemo na rezine, debele približno 1 cm. 
Vsakega navlažimo in zložimo nazaj v kvader, ga 
obrnemo in razrežemo še v drugi smeri ter spet 
navlažimo. Nato ga pregnetemo in uporabimo. 

Recikliranje gline

Glino, ki smo jo že uporabili, na primer na vretenu, lahko 
ponovno uporabimo. Èe z izdelkom nismo bili 
zadovoljni, ali pa se nam je unièil med izdelavo, glino 
shranimo v vedru in jo pokrijemo z mokro krpo in 
polivinilom. Skrbimo, da se glina ne izsuši preveè; po 
malem lahko dodajamo vodo. Ko se nabere dovolj gline, 
jo pregnetemo, nato jo pokrijemo z mokro krpo in 
zavijemo v polivinil. Pustimo kakšen dan ali dva, da 
poèiva. Nato jo lahko spet uporabimo.
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b) ROÈNO 
OBLIKOVANJE

Pinèing – tehnika 
šèipanja / oblikovanje iz 
polnega volumna 

To preprosto tehniko uporabljamo 
za izdelavo unikatnih, neponovljivih, 
mogoèe za odtenek grobih izdelkov. 
Poleg okroglih lahko naredimo tudi 
valjaste in jajèaste oblike. Nekoliko 
debelejše stene dopušèajo, da jih 
okrasimo z odtisi vseh vrst. 
 
› Pregneteno kepo gline 

vzamemo v roke in jo valjamo 
med dlanmi, da nastane krogla.

› Kroglo objamemo s celo dlanjo, s 
palcem druge roke vanjo 
naredimo luknjo. 

› S palcem pritiskamo navzven in 
kroglo hkrati obraèamo in 
veèamo odprtino. Z drugo dlanjo 
delamo oporo.

› Èe zaène glina pokati, jo rahlo 
navlažimo s prsti ali z gobico.

› Oblikujemo poljuben izdelek, 
stena naj ne bo debela manj kot 
0,5 mm.

› Poljubno okrasimo (glej v 
nadaljevanju).
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Ovalna skleda

› Zvaljamo dno posode. Da je enakomerno, si pomagamo z distanèniki. 
Kepo gline lahko splošèimo tudi z roko.

› Izrežemo želeno obliko dna. Lahko uporabimo model, ki ga obrišemo. 
Izrezano dno lahko položimo na vrtljiv podstavek, da si olajšamo delo.

› Z dlanjo zvaljamo kaèice. Èe jih zvaljamo veè, jih pokrijemo s polivinilom.

› Na izrezano dno postavimo prvo kaèico. S prstom narahlo zamažemo 
glino navzdol z zunanje in notranje strani, da se dno in kaèica povežeta. 
Èe izdelujemo manjšo posodo, lahko naložimo veè kaèic eno na drugo 
in jih nato zamažemo.

› Nadaljujemo z nalaganjem kaèic in zamazovanjem gline. Pri tem pazimo, 
da ko želimo posodo širiti, kaèico položimo na zunanjo stran predhodne 
kaèice. Èe želimo posodo zožiti, kaèico položimo na notranjo stran 
predhodne kaèice.

› Ko dosežemo želeno višino, površino prevleèemo z nazobèano 
modelirko in jo nato zgladimo.

› Roèaj izrežemo, napraskamo površino, kamor bomo prilepili roèaj in tudi 
površino roèaja. Z blatom namažemo obe napraskani površini in 
pritrdimo roèaj.

› Pokrijemo s polivinilom, da izdelek pri sušenju ne razpoka.

NASVET: Èe ne znamo oblikovati na vretenu, lahko uporabimo to tehniko 
tudi za okrogle oblike brez ostrih prehodov. 

Za hitrejšo gradnjo namesto kaèic uporabimo valjane trakove in z enakim 
postopkom gradimo posodo. Da bo posoda v prerezu  takšne oblike, kot si 
želimo, si pomagamo s šablono. Veèje posode ne naredimo v »enem kosu«, 
ampak postopoma, da se spodnji del nekoliko posuši in postane trdnejši in 
šele nato nadaljujemo z delom.

Oblikovanje z glinenimi kaèicami 

To tehniko uporabimo, kadar želimo narediti ali napeto obliko z naglim 
prehodom ali ovalno oz. jajèasto obliko izdelka, ki je na vretenu, kjer lahko 
delamo le okrogle oblike, ne moremo narediti.  
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Oblikovanje z valjanimi plošèami

Tehniko uporabimo za gradnjo oblik iz celih kosov, kar pomeni, da režemo in lepimo cele ploskve, postavljamo 
ploskve drugo k drugi. Izdelamo lahko najrazliènejše oblike, od valja, kocke do pravokotnika. 

Pravokotna šatulja s pokrovom

› Pripravimo èisto površino za valjanje. 

NASVET: Èe želimo površino okrasiti z vzorcem, glino 
valjamo na vzorèasti podlagi npr. tkanini. Èe se 
odloèimo za vzorec, moramo premisliti, kako bomo 
spajali plošèe, da bomo ohranili vzorec na spojih.

› Glino razvaljamo, pomagamo si z distanèniki. 
Razvaljane kose zrežemo na primerno velikost in jih 
pustimo, da se nekoliko posušijo. Glino lahko 
razvaljamo tudi vnaprej, razvaljane kose pa zavijemo 
v polivinil in obtežimo. Uporabimo lahko mavène 
plošèe. 

NASVET: V naši lonèarski delavnici imamo valjar za 
glino, ki ga lahko uporabimo pri valjanju veèjih površin.

› Iz plošè izrežemo kose, ki jih bomo uporabili za 
šatuljo: dno, pokrov, stranice.

› Vsak rob in površino, kjer bo spoj, napraskamo in 
nanjo nanesemo blato – mokro zmes gline.

› Dele spojimo.

› Preverimo, ali je oblika prava, potem postrgamo 
odveèno blato.

› Da pokrov ne bo drsel s šatulje, lahko na spodnji del 
naredimo utor. 

› Na pokrov ali stene šatulje lahko dodamo roèaj 
poljubne oblike. 

› Šatuljo okrasimo. Uporabimo lahko tehnike, opisane 
v nadaljevanju.

› Pokrijemo s polivinilom, da se poèasi posuši.
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Potiènica iz valjane plošèe po modelu

Ta tehnika je priroèna, ker z njo brez velikega truda naredimo doloèeno 
obliko, ki jo že ima drug predmet, dodelamo pa jo lahko po svoje.

› Zvaljamo dovolj velik kos gline, da ga bomo lahko položili v model. 
Pomagamo si z distanèniki, lahko uporabimo valjar – stiskalnico. Manjšo 
plošèo shranimo za tulec.

› V model položimo krpo, nato pa zvaljano glino. 

› Pri polaganju gline v model se naredijo gube, ki jih porežemo, stranice 
posode pa spojimo in dobro zgladimo. Odrežemo rob posode, èe je 
previsok.

› Iz papirja izrežemo šablono za tulec. Na zvaljano plošèo gline položimo 
šablono in po njej obrežemo glino. Oba robova, kjer bo tulec spojen, 
odrežemo poševno, da ju bo lažje spojiti. Napraskamo oba robova, ju 
namažemo z blatom ter spojimo. V notranjosti tulca si pomagamo z 
modelirko.

› Poišèemo sredino potiènice, obrišemo tulec. Dno, kjer bo stal tulec, 
prešpikamo. Tako bomo kasneje vedeli, kje tulec stoji in bomo lahko 
naredili luknjo v dno. Napraskamo spodnji del tulca in dno potiènice, kjer 
bomo tulec prilepili. Spojimo.

› Obod razdelimo na enake dele in z rahlo èrto oznaèimo, kje bodo 
potekala rebra. Zvaljamo debelejše svaljke, ki jih prilepimo na obod. 
Dobro zamažemo.

› Zavijemo v polivinil, da se poèasi suši. 

› Ko je potiènica dovolj trdna, jo brez težav vzamemo iz modela. Izrežemo 
luknjo v dno, kjer smo si oznaèili. Zgladimo rob potiènice, lahko pa tudi 
zunanji del. 
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Oblikovanje pišèali

Ribniški lonèarji so bili v preteklosti prepoznavni po izdelavi pišèali in tako je 
še danes. Izdelujejo jih v obliki kokoši, rac, sov, konjièka, krave, psa … vsem 
pa je skupno, da imajo iz repa oblikovano pišèal, zato jih imenujemo »pišèali, 
ki v riti piskajo«. Poznamo še žvrgolce razliènih oblik; to so pišèali, ki imajo v 
trupu, v katerega nalijemo vodo, posebej vstavljeno pišèal.

Oblikovanje kokoši

› Oblikovati zaènemo v tehniki šèipanja ali pinèinga iz polne gmote gline. 
V obliki èaše oblikujemo nogo, ki jo oblikujemo tako, da bo pišèal stala.

› Nadaljujemo tako, da v debelejši del s palcem naredimo luknjo. 
Pritiskamo navzven in èašo hkrati obraèamo in veèamo odprtino. 
Uporabljamo obe roki hkrati.

› Nato zgornji rob zapognemo navznoter, da se dotakne in rahlo prekrije. 
V notranjosti trebuha mora ostati prazen prostor. 

› Spoj zamažemo, oblikujemo rep in glavo.

› Dodelamo obraz in dodamo krila.

› Na obeh staneh s palèko zavrtamo dve luknji skozi krilo v trup.

› Na zadku naredimo luknjo skozi rep s plošèato palièico. 

NASVET: Tehnik izdelave »piska« je toliko, kolikor je izdelovalcev. To so 
splošna navodila, ki vam bodo koristila za zaèetek. 
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c) OBLIKOVANJE NA LONÈARSKEM VRETENU  

Postopek oblikovanja na lonèarskem vretenu se zdi preprost, dokler opazujemo lonèarja, ki oblikuje znaèilne 
lonèarske izdelke: skledo, potiènico, »majolko«. V mislih pa moramo imeti, da to poène že zelo dolgo in da vaja dela 
mojstra. Èe bomo želeli posnemati tehniko izdelovanja nekoga drugega, najbrž ne bomo uspešni, kajti vsak mora 
najti svojo tehniko in svoj naèin, da pride do izdelkov, ki jih želi zvrteti. Zato je dobro, da se sreèate z razliènimi 
mojstri in se od njih nauèite tisto, kar vam leži; ostalo boste dodajali sproti z nabiranjem lastnih izkušenj in z veliko, 
veliko vaje.

Centriranje in odpiranje centra – 
izdelava valja

Centriranje je osnova oblikovanja na lonèarskem 
vretenu. Zaèetniki naj temu delu posvetijo veliko èasa. 
Poudarek uèenja centriranja naj bo na centriranju in ne 
na izdelku. 

Postopek izdelave valja je videti preprost, èe ga 
primerjamo z izdelavo drugih izdelkov, vendar videz 
vara. Ta preprosta oblika mnogim zaèetnikom dela 
veliko težav, je pa osnova za vse izdelke, zato mu je 
vredno posvetiti veè èasa.

› Pregneteno glino med rokami oblikujemo v okroglo 
kepo. Pripravimo si lahko veè kep gline, da ne bomo 
prekinjali dela na vretenu. 

› Na sredo vretena moèno položimo kepo gline. 
Komolce upremo ob stegna, da imamo moène roke. 

› Vreteno naj se vrti z najveèjo hitrostjo, dlani si 
zmoèimo in objamemo kepo gline z obema 
dlanema. Roke pritiskamo skupaj in navzdol, tako 
skušamo umiriti kepo, da ne »pleše«, ampak se vrti 
okrog svoje osi. Ko nam to uspe, poskušamo  
narediti višji (polni) valj s pritiskanjem dlani skupaj.    
S palcema ga ponovno znižamo. Šele ko obvladamo 
to vajo, se lotimo odpiranja centra in izdelave valja. 

› S palcem ene roke in kazalcem in sredincem druge v 
sredino kepe s poèasnim in enakomernim pritiskom 
naredimo luknjo, ki jo postopoma širimo in 
poglabljamo. Pozorni bodimo, da ne naredimo luknje 
v dno valja. 

› Nato s prsti leve roke nudimo oporo v notranjosti, s 
prsti desne roke pa dvigujemo steno valja. Prsti obeh 
rok se morajo istoèasno dvigovati. Lahko si 
pomagamo z gobico.

Ko vadimo izdelavo valja, nekajkrat prerežemo izdelek 
na polovico. Tako ugotovimo, ali smo naredili 
enakomerne stranice valja in kako debelo je dno. Dobra 
vaja za uèenje centriranja je tudi izdelava oz. izpeljava 
drugih valjastih oblik razliènih velikosti (ožje-širše, višje-
nižje, stožèasto-okroglo).

Pri vseh izdelkih v nadaljevanju je zaèetek enak – 
centriranje in odpiranje centra; prilagodimo le kolièino 
gline glede na velikost izdelka. 
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Lonèek

› S pomoèjo prstov obeh rok 
dvigujemo obod izdelka v obliki 
zaprtega valja do želene višine.

› Sproti širimo spodnji del cilindra 
in ga malo zaoblimo navzven – 
napnemo. Zgornji rob obrnemo 
navzven, da dobimo obliko 
lonca. 

› Zgladimo zunanjo in notranjo 
površino, z modelirko oblikujemo 
še nogo. 

› Na trup lahko narišemo èrte. 

› Z žièko odrežemo lonèek z 
vretena in ga postavimo na 
mesto, kjer se bo sušil.

Skleda

› S skrèenimi prsti pogladimo dno. 

› S pomoèjo prstov obeh rok 
dvigujemo obod izdelka rahlo 
navzven. Ob tem si ves èas 
delamo oporo. 

› Ko ocenimo, da je obod dovolj 
visok, njegov rob rahlo zapremo 
navznoter. 

› Skledo s prsti in gobico 
pogladimo po dnu, notranjosti 
oboda in robu. 

› Z modelirko oblikujemo nogo. 
Na koncu jo okrasimo s 
tradicionalnimi tehnikami ali po 
lastni želji. 

› Z žièko odrežemo skledo z 
vretena in jo postavimo na 
mesto, kjer se bo sušila. Pri tem 
je pri veèjih izdelkih možnost 
deformacije, zato po prestavitvi 
popravimo njeno obliko v 
prvotno stanje. 
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Latvica

› S skrèenimi prsti pogladimo dno. 

› S pomoèjo prstov obeh rok 
dvigujemo obod izdelka rahlo 
navzven. Ob tem si ves èas 
delamo oporo z drugo roko. 

› Rob nato še bolj odpremo 
(nagnemo) navzven, na 
njegovem notranjem delu pa s 
prstom oblikujemo žleb. 

› Latvico pogladimo, z modelirko 
oblikujemo nogo. 

› S palcem in kazalcem leve roke, 
ki ju držimo stran od sebe, in 
palcem desne roke naredimo 
nosek, lij. Nosek dodatno 
oblikujemo. 

› Z žièko odrežemo latvico z 
vretena in jo postavimo na 
mesto, kjer se bo sušila. Pri tem 
je pri veèjih izdelkih možnost 
deformacije, zato po prestavitvi 
popravimo njeno obliko v 
prvotno stanje.

»Majolka«

› S pomoèjo prstov obeh rok 
dvigujemo obod izdelka v obliki 
zaprtega valja do želene višine.

› Sproti širimo spodnji del valja in 
ga malo zaoblimo navzven – 
napnemo. 

› Zgornji rob obrnemo navzven, da 
dobimo tipièno obliko »majolke«. 

› Z gobico pogladimo notranjost in 
zunanjost. Na vratu »majolke« z 
modelirko obrišemo dve èrti – 
venec, ki pri uporabi »majolke« 
prepreèuje tekoèini, da kaplja na 
mizo. Z modelirko oblikujemo 
tudi najnižji del »majolke« – 
nogo. 

› S palcem in kazalcem leve roke, 
ki ju držimo stran od sebe, in 
palcem desne roke naredimo 
nosek, lij. Nosek dodatno 
oblikujemo. 

› »Majolko« odrežemo z žièko in jo 
postavimo na mesto, kjer se bo 
nekoliko posušila. 

› Ko bo imela primerno trdnost 
(leder), ji bomo pritrdili še roèaj.

Izdelava roèaja: centriramo gmoto 
gline na vretenu in jo odpremo na 
želeno širino. Nekoliko jo dvignemo. 
Nato vretenu zmanjšamo hitrost in  
s žièko zarežemo pravokotno na 
vreteno, nato pa žièko držimo,  
vrteèe se vreteno samo naredi    
krog in odreže glino. Tako dobimo 
enakomeren trak gline, ki ga 
odrežemo na želeno dolžino. 
S pomoèjo tehnike za pritrjevanje 
dodatnih kosov gline na izdelek, 
roèaj pritrdimo na »majolko«.
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Potiènica

› Dno naj ostane debelejše, da lahko iz sredine potegnemo še eno steno – stožec. Ta naj bo raje malo višji od 
zunanje stene potiènice, ker ga lažje odrežemo, kot dodajamo. Stožec oblikujemo z gobico do želene oblike. 

› Nato dvignemo zunanjo steno potiènice na nižjih obratih. Vedno imamo za oporo obe roki, lahko si pomagamo 
tudi z gobico. Stena naj bo malo nagnjena navzven. V rob s prstom oblikujemo žleb, ki ga kasneje lahko tudi 
okrasimo z valovnico. 

› Z modelirko poravnamo dno in sredinski stožec. 

› Nato na nizkih obratih (ali kar z roènim premikanjem vretena, èe imamo to možnost) z dolžino celih prstov 
oblikujemo zareze po zunanjem delu potiènice. 

› S konicami prstov naredimo še valovnico. 

› Z žièko odrežemo potiènico z vretena in jo postavimo na mesto, kjer se bo sušila. Pri tem je pri veèjih izdelkih 
možnost deformacije, zato po prestavitvi popravimo njeno obliko v prvotno stanje.
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d) DODELAVA 

Dodajanje roèaja

Pripravimo ga lahko na razliène 
naèine: lahko ga zvaljamo kot trak 
ali kot svaljek, lahko ga oblikujemo 
s tehniko »molzenja« roèaja, ali pa 
ga zvrtimo na vretenu (glej izdelavo 
»majolke«). Pravzaprav je dodajanje 
roèaja posodi že kar umetnost, saj 
moramo paziti, da se oblika roèaja 
ujame z obliko posode in tudi na 
praktièni vidik – da z njim èim lažje 
dvignemo posodo.

› Roèaj dodajamo k posodi, ko sta 
oba že malo osušena.

› S palèko napraskamo mesto, 
kamor želimo pritrditi roèaj. 
Napraskamo tudi roèaj.

› Z blatom namažemo mesti, ki ju 
bomo spojili. Ko spojimo roèaj in 
posodo, spoj obdelamo z 
modelirko.

› Posodo obrnemo na glavo in 
pokrijemo roèaj, da se poèasi 
posuši.

Nogica

Nogica je pri keramiènih izdelkih 
pomembna, ker nam omogoèa, da 
lahko glaziramo veèjo površino 
spodnje ploskve, poleg tega pa so 
izdelki z nogico lepši in bolj 
dodelani. 

› Posodo, ki ji želimo narediti 
nogico, nekoliko posušimo 
(leder). Poveznemo jo na glavo in 
pritrdimo na sredino vretena s 
kosi gline. S palèko preverimo, ali 
je posoda v središèu.

› S kovinsko zanko najprej 
odstružimo zunanji rob taèke.

› S kovinsko zanko nato 
odstružimo še površino dna. 
Stružimo previdno, da v dno ne 
naredimo luknje.
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e) KRAŠENJE

Krašenje glinenih izdelkov ne pozna 
meja, od preprostih tehnik 
odtiskovanja vzorcev do poslikav, 
za katere potrebujemo veliko veè 
èasa, da jih osvojimo. Številne 
tehnike okraševanja lahko najdete 
tudi na spletu. 

Poslikave

Na sveže izdelke – engoba

Engobe so gline razliènih barv, ki so 
raztopljene v vodi. Nanašamo jih na 
nežgane izdelke. Engobo lahko 
pripravimo sami. Potrebujemo glino 
v prahu (ostanek brušenja izdelkov) 
in vodo, ki ju zmešamo. V trgovinah 
najdemo celo barvno paleto engob. 
Najveèkrat jo nanašamo s èopièem 
na izdelke, ki jih še nismo vzeli z 
vretena. Tako naredimo èrte in 
valovnice.
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Odtis

Odtiskujemo na svežo glino. 
Uporabimo lahko predmete, kot so 
palièice razliènih prerezov, pokrovèki 
pisal, tudi rastline in drugo. Lahko si 
izdelamo žig, s katerim potiskamo 
izdelek, lahko ga uporabljamo kot 
podpis. To je dober naèin, da se v 
delavnici, ki jo uporablja veè ljudi, 
izdelki ne pomešajo med seboj.

Na enkrat peèene izdelke – 
podglazurne barve, svinènik

Na enkrat žganih izdelkih (biskvit) 
uporabimo podglazurne barve, ki jih 
nanašamo z mehkim in gostim 
èopièem, po navadi na belo 
keramiko, ki jo primemo z mehko 
krpo, da ne pušèamo mastnih sledi. 
Èe barve (ki jih kupimo v prahu) 
manj razredèimo z vodo, dobimo 
nekoliko moènejše barve, èe jih 
razredèimo bolj, pa svetlejše, 
podobne akvarelni tehniki. Barve 
nanašamo z enim potegom èopièa, 
da niso nanesene v veè plasteh. V 
trgovinah lahko kupimo tudi 
svinènik, s katerim po izdelkih 
rišemo kot po papirju.

Na glazirane izdelke – nadglazurne 
barve

Nadglazurne barve nanašamo na 
glazirane izdelke s èopièem in 
dosežemo nežno akvarelne uèinke.
Majolika je tehnika poslikave, ki se 
je iz arabskega sveta, preko Afrike 
in južne Španije razširila v Italijo 
(Faenza). Pri tej tehniki biskvitno 
žgane izdelke (obièajno rdeèi èrep) 
prevleèemo z belo netransparentno 
glazuro, na katero nato slikamo z 
nadglazurnimi barvnimi pigmenti. 
Slika se nato pri žganju vtali v 
glazuro. Veliki mojster te 
»inglazurne« poslikave je bil 
prekmurski umetnik Adof Hašaj 
(Ambrož 2015, str. 43).



Vrezovanje vzorca in 
polnjenje z drugo barvo 
gline

To je tehnika, ki zahteva kar nekaj 
natanènosti in potrpljenja, vendar 
nam da èudovite rezultate. 

› Izdelek mora biti malo osušen 
(leder). Premislimo, kakšen 
vzorec si želimo na izdelku in 
kako se bo povezoval z obliko 
izdelka, nato ga narahlo 
skiciramo.

› S palèko ali drugim primernim 
orodjem zaènemo vrezovati 
vzorec.

› Pripravimo si »blato« iz druge 
barve gline in ga nanesemo na 
izrezan vzorec.

› Previdno postrgamo odveèno 
glino.
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Relief / lepljenje

Pri oblikovanju gline uporabljamo 
tehniko lepljenja najveèkrat za 
dodajanje okraskov, figur in 
dodatnih elementov (lahko tudi v 
drugi barvi gline) na prvotni izdelek. 
Lepiti moramo, ko je izdelek še 
vlažen. Površini, ki ju bomo spojili, 
moramo napraskati, kot vezivo pa 
uporabimo »blato«; to je glina, ki 
smo jo dodatno navlažili in ima 
teksturo blata. Èe je izdelek, ki ga 
želimo okrasiti, presuh, obstaja 
nevarnost, da bo okrasek, ki smo ga 
želeli nalepiti, pri žganju odpadel.
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5 PRVO ŽGANJE – BISKVIT

Ko so izdelki osušeni, jih pregledamo ter pobrusimo, èe je to potrebno. Tako lahko poèakajo, da jih je dovolj za celo 
peè. V peè jih zložimo tesno enega zraven drugega, manjše lahko položimo v veèje. Izdelki se lahko dotikajo. Pri 
temperaturah se moramo držati navodil proizvajalca gline, vendar je temperatura žganja pri biskvitnem žganju 
najveèkrat približno 950 stopinj Celzija. Pomembno je, da se izdelki v peèi tudi ohladijo, da zaradi velike 
temperaturne razlike ne bi poèili.

4 SUŠENJE GLINENIH IZDELKOV

Ko izdelek dokonèamo, ga sušimo poèasi, še posebej, èe so stene izdelka debelejše. V tem primeru ga zavijemo v 
polivinil ali pokrijemo z njim. Veèkrat preverimo njegovo stanje in tudi obrnemo, da se bo sušil enakomerno. Pri tem 
zelo pazljivo ravnamo z izdelki, ker so zelo krhki. Primemo jih z obema rokama za dno, nikoli le za rob posode. Ne 
hitimo s sušenjem, kajti èe so izdelki še vlažni, ko jih bomo dali v peè, je nevarnost, da bodo poèili. Kako vemo, da so 
izdelki suhi? Obstaja preprost preizkus: navlažimo konico prsta in jo pritisnemo ob izdelek. Èe odtis zelo hitro 
izgine, je izdelek suh. Èe odtis ostane na izdelku nekaj èasa, pomeni, da bo treba z žganjem še malo poèakati.
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6 GLAZIRANJE IN DRUGO ŽGANJE

Biskvitnemu žganju sledi glaziranje. Glazura je tanka steklasta prevleka na površini keramiènih izdelkov. Sestavljena 
je iz kremena, ki ustvarja steklasto fazo, talila, ki pomaga taliti glazuro, in aluminijevega oksida, ki glazuro stabilizira. 
Z nanosom dosežemo nepropustnost porozne keramiène èrepinje. Poveèa se tudi trdnost izdelka (Ambrož 2015, 
str. 40). V trgovinah najdemo najrazliènejše glazure, od transparentnih, pokrivnih (barvnih), nizkotemperaturnih (od 
1000 do 1050 stopinj Celzija), višjetemperaturnih (do 1200 stopinj Celzija) do visokotemperaturnih (nad 1200 
stopinj Celzija).

Glazuro nanašamo na biskvitno žgane izdelke v obliki 
tekoèe mase, ki jo po navodilu proizvajalca pripravimo v 
doloèenem razmerju z vodo. Uporabimo lahko razliène 
naèine: potapljanje, polivanje, pršenje ali nanašanje s 
èopièem.

› Pred nanosom glazure mora biti izdelek èist; 
obrišemo ga z gobico.

› Èe glazuro z vodo pripravljamo na novo, je 
priporoèljivo, da glazura en dan stoji. Èe imamo 
glazuro že pripravljeno, jo dobro premešamo, lahko 
jo tudi precedimo.

› S klešèami za glaziranje primemo izdelek in ga 
potopimo v glazuro. Pazimo, da se glazura po slojih 
ne prekriva. 

› Ko se nekoliko posuši, moramo obrisati površino, na 
kateri bo izdelek v peèi stal (dno, nogica), saj se 
izdelek v nasprotnem primeru sprime s podlago. 
Lahko pa uporabimo kovinske podstavke, na katere 
položimo izdelek.

› Izdelke zložimo v peè tako, da se med seboj ne 
dotikajo.

› Upoštevamo navodila proizvajalca glede 
temperature žganja.
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