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Annan Information
Andra artister som utställer är Betty Chaisson, Julie Van Hoecke, Kristin Cooper, Janie Clark,
Carol Harder, Jennifer Finley, Cecilia Rosales, Joyce Reed och Ruth Schroeder. Jag reser till
konst och hantverk och mässor för att lära ut workshops som är en av mina favorit saker att
göra. Eftersom allt kan läggas till före avfyring, där. En liten ring skulle kräva cirka 7 g Art
Clay Silver. Under hösten 2010 introducerades en ny silvermetallleraformel helt olikt vilken
som helst av dess föregångare: PMC Pro-en legering av 90% silver och 10% koppar.
Det här långt överstiger de mindre former av vridning som vi ibland ser när vi slänger vanliga
silverlera smycken. Gör ihåliga föremål med korkkorklera (ugn krävs). En bättre lösning är att
arbeta några droppar glycerin in i leran. Lisa Cain Lisa är en prisbelönt konstnär och grundare
och chef för Mid Cornwall School of Jewellery och har förtjänat Masters Registry II-referens.

Efter att ha blivit avfyrade, är bitar av detta märke av kopparmetalllera koppar nästan lika täta
som gjutna koppar (över 95% densitet). Efter att jag bränner biten, rengör jag den med rätt
produkt, jag blandar pastaen, lämnar biten långsamt efter varje lager - och brinner sedan igen
noggrant. När din bit är torr kan du sanda kanterna och baksidan av charmen genom att
använda slippapper eller en slipplatta tills det är helt underbart och smidigt. Inkluderar HDvideo lektioner, handouts, en mobilapp och ett klassforum med läraren och andra studenter.
CRAFTCAST Alison Lee är värd för ett stort antal toppartister som presenterar 90-minuters
live, online-klasser i deras specialtekniker. Christine Kramer Norton Christines metalllera
smycken är verkligen enastående.
Silvermetalllera är en gråvit färg och kommer i paket av olika storlekar, den största är ca 50
gram. Det finns två företag som tillverkar silvermetalllera; Mitsubishi som gör ädelmetalllera
eller PMC- och Aida-kemikalier som gör Art Clay Silver eller ACS. Jo driver sitt eget Silver
smycken företag som heter Silver Forge i södra sjöarna. Denna underbara lera är perfekt för
skapandet av starkare ringar, manschetter, armband, klämmor och gångjärn. Jag önskade att
det hade funnits något som här för att hjälpa mig när jag började arbeta med metalllera, vilket
är exakt varför jag bestämde mig för att skapa dessa linser som resurser som jag började samla
mer kunskap om olika MC-ämnen. Jag använder ett brett utbud av arenor och format för att
presentera allt från en natt kreativa nätter ut med vin och ost till djupa workshops och till och
med internationellt kända konferenser. A: Mikrovågsugnen var främst skapad för att säkra
glas, emalj koppar och eld keramik bisque. Smycken Maker är ett handelsnamn för Immediate
Media TV Limited.
Du kan rulla ut en lång stång, ställa den åt sidan i en månad, ta sedan upp den och binda den i
en knut. Det korta svaret är ja, men det är inte så lätt!). Jag var upphetsad av utsikterna att inte
behöva bränna i kol. Jag kollade om de var sintrade (helt avfyrade) genom att lägga en droppe
vatten på ytan av var och en. F: Saggar i detta fall är mikrovågsugnen själv och det är vad som
behövs för att skjuta smyckedesigner i en mikrovågsugn. Utmärkt diskussioner och råd finns
på Ganoksins juvelerares forum genom att göra en sökning på "ventilation",
"verkstadssäkerhet" eller skanning av deras arkiv. Det betyder mellan 20 minuter och en
timmes shopping. Tack för den här linsen; det är mest hjälpsamma och informativa. Du
kommer att lära dig alla nödvändiga tekniker för att dekorera, avfyra och avsluta dina
smycken korrekt så att det blir det tidigare nämnda lyxiga utseendet.
Börja med att bränna av bindemedlet med öppen hylla (mesh) och följ sedan med en
sintringsfas i det aktiverade kolet. Lyckligtvis har Rio Grande arkiverat många av guildens
resurser på sin webbplats. Hennes formella utbildning inom både konst och arkitektur är
uppenbart i hennes storslagna arbete. Jag är verkligen glad att min lins har inspirerat dig att ta
en titt på att komma igång med metalllera. Efter avslutad kurs har du rätt till: 35% rabatt på Art
Clay Silver Series-produkter. Teach Art Clay Introduktionskurser Ta kursen för Senior Level
Certification. Jag begränsar klassstorleken till fyra studenter för att jag kan ge alla gott om enpå -En uppmärksamhet. Lägg inte vatten i metalllera papper, eller det kommer att sönderfalla.
A: PMC kan kombineras med vilken annan metall som helst, allt från koppar och mässing till
guld och platina. Dessutom kan inställningar skapas för pärlor och andra stenar som inte kan
motstå värmen som behövs för att avfyra metalllera och måste ställas in efter avfyring. Hon
undervisar en rad olika verkstäder i metalllera i hennes studio i Placerville, Kalifornien. Ställ
lera åt sidan i en sluten behållare eller plastpåse.
Fotopolymerplattor Instruktioner (Maggie Bergman) Ett bra ställe att börja om du vill skapa

egna fotopolymerplattor för texturformar. Det är också noterat att konstnärer kan göra flera
element i förväg och sedan montera dem, inklusive böjning och vridning, veckor efter att de
ursprungliga delarna gjordes. Ädelmetalllera och konstlera är två olika märken av lerliknande
material som formar sig lätt och sedan otroligt eldar i ett rent metallobjekt. När du hittar ut om
metalllera, kan du normalt hitta tillräckligt många saker runt ditt hem för att göra några bra
saker utan kostnad. En fullständig teknisk beskrivning är bortom mig, men min förståelse är
att reaktionen mellan de två är väsentligen densamma som vad som händer i ett alkaliskt
batteri. Hastigheten att göra en del av 3D-smycken tilltalade mig verkligen.
Konstlera kopparstycken med mer än 25% silversmält, medan endast de med mer än 50%
silver smält i bitarna gjorda med Hadars kopparlera. Dessa leror formas manuellt till önskad
form och upphettas sedan i en ugn eller fackla för att avlägsna bindemedlet och smälta
metallpulvret i en fast form. Jag använde facklan för att värma långsamt för att tillåta att
bindemedlen brände bort först och tog sedan upp den till orange och höll den i 8 minuter. Vi
erbjuder också en online orkidégemenskap som har uppstått av detta projekt. Du kommer
också att lära dig hur du klarar av och polerar ditt arbete, och förbättra texturen på dina
projekt med patina.
Denna teknik för att rulla din platta är bra, oavsett vilken typ av textur du använder. Den kan
rullas, skulpteras, stämplas, slipas, arkiveras, graveras, borras och förpoleras, allt före
bränning. Du kan forma den och använda den som en bas för att skapa ihåliga former. Papper
och massaprodukter som papperslera är också ett alternativ. Vilka begränsningar avfyras med
brännaren eller gasspisen. Du kan lämna leran i luften för att torka naturligt eller placera den i
ett luftkåpa, en matavfuktare eller bredvid ugnen för att påskynda torkningen. Det var ganska
förvrängning till ringen när den kom ut ur ugnen, men med den större krympningen som
förväntas verkligen. Workshopen innehåller guldbladet som ska användas, 10 gram silverlera
och nödvändiga förnödenheter, såsom skruvöglor och bailbacks.
Våt lera kan klämmas, rullas och formas med textilplattor, mönsterstämplar, formar, stenciler,
skärare, skulpteringsverktyg och andra leraformningsverktyg. HubPages och Hubbers
(författare) kan tjäna intäkter på den här sidan baserat på affilierade relationer och annonser
med partners, inklusive Amazon, Google och andra. Fiber filt (AKA ugn filt) kan hålla fast vid
leran och rekommenderas därför inte. Silver lera för din första session kommer att
tillhandahållas som kommer de grundläggande verktygen. Framgångsrikt genomförande av
kursen ger dig rätt att ansöka om Senior Instructor Status. Jag använder billiga keramiska
plattor i min studio och de behöver lite smörjning, men när de är "krydda" behöver jag aldrig
smörja om inte jag bestämt tvättar med varmt vatten och diskmedel. Det är fantastiskt att se det
nya lera bondet till den tidigare sparkade delen och bli en solid bit. Hennes mönster har
graciösa, eleganta linjer, unika texturer och kombinerar ofta material. Jag skar några tunna
remsor från torrlera med sax och det var möjligt att böja dem i små länkar mycket enkelt. Den
här sidan kommer att presentera dig för detta anmärkningsvärda smyckeskapande material och
mina rekommendationer för några av de bästa metallerna, lärare, projekt, resurser och
information som finns tillgängliga online. Det har ett längre arbetsliv än de äldre
formuleringarna.
Tyvärr betyder det att det säkraste valet är att köpa Hot Pot-märket bränsle eftersom
värmeegenskaperna hos gelbränslen inte är upptagna på de olika märkena som finns i
hårdvaru- eller campingbutiker. Dussintals textiltekniker för metalllera som använder vanliga
hushållsartiklar, unika hemlagade textilark och verktyg och kommersiella konsistensverktyg,

många ovanliga, allt inspirerande. Fint silver, sterling silver, mässing och koppar kan alla
fungera bra med Art Clay Silver. Ringen på ringen fästes på bandet med hjälp av vatten och är
verkligen starkt fastsatt (jag slog det ett par gånger med hammaren för att kontrollera;)) Ringen
väger in på bara 1,45 gram !!! Jag var mycket imponerad av detta. Jag fortsätter att vara Senior
Editor och Technical Editor. Denna formel ger artisten längre arbetstid än tidigare
formuleringar.

