
Potje uit klei 
Hoe ga je te werk? 

  

Benodigdheden:  
 

(Deeg)rol 
Stuk karton 
Klei  
Uitsteekring 
Uitsteekvormen  
Kom water 
Plankje met 2 latten 
Metalen lomer 
Spatel 
Stokje 
Vork 

 

De klei kneden. Duw de klei met je 
handpalmen naar beneden. Vouw de 
klei dubbel en duw ze met je  
handpalmen opnieuw naar beneden. 
Eigenlijk kneed je zoals je het met 
deeg doet. 

De klei uitrollen. Leg je stuk klei  
tussen twee la en van gelijke dikte. 
Duw op de klei en spreid de klei zover  
mogelijk uit. Rol de klei uit met beide 
handpalmen op de deegrol tot een 
recht plak. 

Rol de klei ook diagonaal uit.  Bodemplaat uitsteken. Trek de klei 
los en leg hem op tafel. Met behulp 
van een ronde vorm steek je de  
bodemplaat uit de plak klei. Leg de 
bodem op een stuk karton. 

Maak een aantal rollen van gelijke 
dikte. Rol de klei uit met beide hand-
palmen tot worstjes. Houd je handen 
vlak en rol van het midden van de klei 
naar buiten.  

Vorm de eerste rol: leg de eerste rol  
gelijk met de rand van de bodemplaat. 
Scheur of snijd de rol dan pas op maat.  
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Smeer de klei van de rol naar beneden 
tot tegen de bodemplaat.  
Zowel binnen- als buitenkant.  

Voeg meer rollen toe. Strijk na elke 3 
rollen de naden weg met je vinger en 
eventueel wat water. Doe dit zowel 
aan de binnen– en buitenkant .  
Ondersteun bij het dichtsmeren de 
pot met je andere hand!  

Glad maken. Om oneffenheden te  
verwijderen strijk je de buitenkant 
glad met een metalen lomer. 

Decoreren. Versier je pot door vor-
men uit te snijden of te steken.  
Of kerf er leuke tekeningen in met  
behulp van een BBQ-stokje, een vork, 
stempels …  
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Klaar! Neem je pot mee naar huis en 
laat hem drogen. Gebruik hem voor 
potpourri, een theelichtje of als  
decora estuk in je huis! 


