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Toimetaja Pille-Mai Helemäe

N|naiste nipid

Savipott
        muudab iseloomu
Harilikule savist lillepotile saab anda täiesti uue näo esmapilgul uskuma
tute vahenditega. Oluliseks ei saa niivõrd see, kuidas, vaid et mida poti 
peale kleepida. Sobivad nii säravad pärlid kui ka roostes mutrid. Taimedki on 
erinevad, igal oma stiil ja nägu – olgu neil siis ka vastava iseloomuga pott.

Vajad: savipotti, plaati-
missegu (või -liimi), riisi, 
akrüülvärvi 

1Võta savipott ja pahtelda 
see võimalikult ühtlaselt 

plaatimisliimiga. Oota, kuni 
segu muutub veidi paksemaks, 
kuid on endiselt nakkuv.

2Pane üks käsi poti sisse 
ja keera pott külili. Puista 

teise käega poti külgedele 
riisi ja suru see õrnalt segus
se. Paksema mördikihi puhul 

ole surumisega ettevaatlik, 
et segu ei hakkaks riisiterade 
vahelt välja pressima.

3Kui segu on kuivanud, vär
vi kogu pind 

üle akrüülvär
viga. Soovi 
korral 
võid poti 
pärast 
värvi kui
vamist ka 
lakkida.

Vajad: savipotti, plaatimis-
segu (või -liimi), mosaiik-
kive, peenemat kiviklibu 

1Võta savipott ja kanna 
sellele plaatimissegu. Lase 

sel veidi taheneda.

2Paiguta mosaiikkivid poti 
külgedele. Puhasta klaas

pinnad märjast mördist enne, 
kui see pinna külge kinni jääb.

3Raputa kiviklibu tühjaks 
jäänud pinnale ja pressi 

need tugevalt mördi sisse. Täi
da tühjaks jää

nud kohad 
kivitükke 

üks
haaval 
juurde 
lisades.

4Vedel
da 

väike kogus 
mördisegu veega ja 

kanna see poti servadele. Nii 
jääb tulemus ühtlasem, kuna 
mördisegu annab siledale 
savipinnale kerge faktuuri.

Õrn ja graatsiline Värvide mäng
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Vajad: savipotti, plaati-
missegu (või -liimi), seibe, 
mutreid, metallraha jms, 
akrüülvärvi 

1Võta savipott ja kata see 
ühtlaselt plaatimisseguga. 

Kui segu on veidi tahenenud, 
võta niiske svamm ja ühtlusta 
sellega mördipind.

2Paiguta seibid ja metall
raha poti pinnale. Suu

remad pane ülespoole, seal 
püsivad need väiksema kume
ruse tõttu kindlamalt. Suru 
tugevalt mördi sisse.

3Kui mõni seib või 
raha lahti tuleb, 

võta veidi mördisegu 
ja kanna see pintsliga 

parandamist vaja
vale kohale. Nüüd 
saad detaili uuesti 

kinnitada.

4Et lisada pinnale ruumi
lisust, võid osa mördist 

seibide keskelt välja urgitseda. 
Mördisegu saad kätte tavalise 
sukanõelaga – tee seda enne, 
kui segu kivistub.

5Vedelat mördisegu võid 
kanda siledale potiservale, 

nii saab see kerge faktuuri. 
Värvi serv pärast kuivamist 
akrüülvärviga.

Raudse iseloomuga


