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1-2. Ik ga een leeuw maken. Hij zit en
heeft in zijn klauw een vogeltje. Een
vriendje. Ik wil er de tegenstelling tus-
sen sterk en zwak mee uitdrukken.
Ik heb al een paar onderdelen voorbe-
reid en ga die vandaag eerst afdraai-
en, zodat ik daarna met monteren kan
beginnen. Ik zet het stuk bij het af-
draaien in een mal.

3. Dan draai ik het tweede onderdeel
af, dat straks het zitvlak moet worden.
4. Het eerste onderdeel wordt daar
straks op gemonteerd.

5-6. Ik snij een segment uit de onders-
te vorm en druk die dicht. Zo maak ik
de heupen van het beest.

7-8. Ik zorg ervoor dat de vorm sym-
metrisch is en glad afgewerkt.

9-10. Het bovenste deel van het li-
chaam snijd ik ook open en druk het
weer dicht om zo de vorm aan te pas-
sen. Want het bovenlichaam is
natuurlijk niet echt een eivorm. Het
moet wat platter zijn en een beetje
gebogen.
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11. Nu draai ik de schijf af die straks
de kop gaat vormen. Hij is uit een witte
klei, die straks een mooi contrast geeft
met de rest van de leeuw.
12. Zo moet het bovenstuk op de heu-
pen gemonteerd gaan worden.

13-14. Daar ga ik nu mee beginnen.
Eerst de klei inkrassen en dan monte-
ren.

15. Met wat extra klei werk ik de naad
goed af.
16. Dan is het tijd voor het aanbreng-
gen van de voorpoot. Dat onderdeel
heb ik al gedraaid. Ik moet er wat
schuin van afsnijden om goed te kun-
nen monteren. De poot is vrij massief
omdat hij behoorlijk wat gewicht moet
dragen.

17-18. Het monteren doe ik op dezelf-
de manier: inkrassen, slib aanbrengen
en met een rolletje afwerken.

19-20. De andere poot moet natuurlijk
ook nog. Die heb ik al eerder gerold,
want zo is hij nu stevig genoeg om te
kunnen monteren.
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21-22. Nu is de kop aan de beurt. Ik
teken eerst aan de onderkant het stuk
af dat ik straks weg moet snijden.

23-25. Ik kras het oppervlak wat in en
breng extra klei aan om het gezicht te
kunnen maken.

26. Zo moet de kop erop gemonteerd
worden. Ik heb de voorkant van de
figuur goed ondersteund, om te voor-
komen dat hij omvalt. Zeker als ik er-
aan werk kan dat makkelijk gebeuren.

27-28. Zoals eerder is het ook hier
zaak om goed in te krassen, aan te
drukken en af te werken. Deze twee
kleisoorten passen goed bij elkaar, zo-
dat er geen problemen ontstaan bij het
drogen en stoken.

29-30. Nu teken ik de ogen en de bek
met een kraspen.
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31. Ik teken de klauwen op de poten.
32. En boetseer het vogeltje dat de
leeuw in zijn voorpoot houdt.

33-34. Het vogeltje krijgt natuurlijk
vleugels, die ik met de kraspen de-
tailleer.

35. Ik monteer het daarna in de klauw
van de leeuw.
36. Na het biscuitstoken schilder ik de
manen van de leeuw met wat slib op
de kop. Na de stook wordt het slib
roodoranje.
Tenslotte stook ik de leeuw in de gas-
oven tot 1280 ºC

37. En zo ziet het eindresultaat er uit.
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https://youtu.be/oCUUarjzRHY

