
 stappen van 

Markeer meteen (ja nu ;-) een VAST moment in je agenda. 
Doe alsof je een afspraak met een vriend of vriendin maakt. 
Die wil je niet teleurstellen dus je komt flink opdagen op het
afgesproken moment. Kies je een dagelijks, wekelijks,
tweewekelijks moment? Bekijk wat voor jou haalbaar is en
waar je je goed bij voelt! 

Stap 3

Neem een doos of bak en leg daar spullen in klaar die je
voor je kleieen wil gebruiken. Laat de bak ergens staan
zodat je het er ineens kan inleggen. Dat bespaart je tijd
wanneer je echt start.

Stap 4

Doe inspiratie op! 
Je bent gratis lid van Klei met mij.  log in op leden.kleimetmij.be
Je vindt er inspiratieborden met ideetjes en werk van andere leden
en mezelf. Hou je inspirerende ideeën ergens bij.Op je telefoon in
een notitie, of print ze uit en kleef ze in een Bullet journal, hang ze
op de ijskast...

Stap 5

Koop een pak klei (en eventueel nog andere spullen
Neem klei met 25 % chamotte (0-0,5 mm) die je kan
bakken tot min 1250°C.  Hier kan je alle kanten mee uit.
Willemsklei 121 van Colpaertonline.be is een goede en
budgetvriendelijke keuze om mee te starten.

Stap 2

Bekijk de boodschappenlijst en beslis wat je
aankoopt en wat je van je huis tuin en
keukenspullen gebruikt.
De boodschappenlijst vind je aan het einde.

Stap 1
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TIP!
 

Druk 
blz 1 en 2 af.

Knip uit, 
kleef tegen 
elkaar en 

gebruik als 
bladwijzer.
Je kan met
washi tape

nog een
mooie rand

rondom
maken.

https://leden.kleimetmij.be/


Ga je werk halen!

Zet je werk op een fijne plek en wordt elke 
keer instant vrolijk wanneer je er naar kijkt.
Gebruik je zelfgemaakt keramiek en
 laat de gelukshormonen stromen.

Stap 9

Ga terug naar stap 5 ;-)

Stap 10

Leer* een aantal basistechnieken* zodat je
weet wat er allemaal mogelijk is. (heel veel :-)
Leer* over de soorten klei, de krimp, het
drogen en het bakken* zodat je gerust kan
starten.

Stap 6 
harde kleiplaten

zachte
 kleiplaten

opbouwen
met rolletjesuithollen

Zoek iemand* met een oven om je werk te laten bakken.
Via deze link kom je op een lijst met ateliers die een
bakservice aanbieden.
. 

Stap 8

Nu je de technieken kent, kan je je creativiteit laten
stromen en maken wat je wil!
Laat je niet tegenhouden, experimenteer, probeer en
geniet want klei is heerlijk ontspannend.

Stap 7

Wil je nu ook echtWil je nu ook echt  
met klei aan de slag?met klei aan de slag?  
Kijk opKijk op  
kleimetmij.bekleimetmij.be

. . .
bolle vormen
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duimpotje

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUCOtxiiSzHLSbaaiKQM
W7j8AvcYmuBjybAaTCeBpYs/htmlview#

 *en toevallig ben je hiervoor bij Klei met Mij aan het juiste adres ;-)

*Je kan ook bij mij laten bakken. Ik heb een bakservice voor leden

https://kleimetmij.be/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUCOtxiiSzHLSbaaiKQMW7j8AvcYmuBjybAaTCeBpYs/htmlview


Naald

Zelf maken kan met 2 oude pennen 
of potloden met een ijzerdraad 

om bijv. uit te hollen

De groene heeft een langere draad
maar ik vind de oranje lang genoeg.
Op het moment van het maken van
deze boodschappenlijst, is de oranje
niet verkrijgbaar.

Mirette

Boodschappenlijst 

'Willemsklei'

Bij het kiezen van klei moet je met een
aantal dingen rekening houden met hoe
groot je wil werken, hoe warm je kan
bakken, ....
Een veilige keuze om te starten is een
klei met veel fijne chamotte. Daar kan je
kleine en al wat grotere projecten mee
maken en tot 1300°C bakken.

Spatel

Kleisnijder

om bijv. een gaatje te maken, dikte te meten.....

Klei

Spons

of met je 
handen

...kan je vervangen door...
...klei kan je niet vervangen....

te koop bij bijv.
Colpaertonline.be

https://www.colpaertonline.be/nl/chamotte-klei/8625-witte-boetseerklei-25-zilverzand-900-1250c.html
https://www.colpaertonline.be/nl/chamotte-klei/8625-witte-boetseerklei-25-zilverzand-900-1250c.html


Plastiek zakjes

Om mooie gaten te maken.
Je hebt verschillende diktes.

Denk er aan dat je gaatje kleiner
wordt na het drogen en bakken.

 

Voorgaande tools kan je vervangen
door deze basisset.
Dit is een fijne basisset om mee te
starten.

Hier doen we onze klei en/of ons werk in wanneer
we nog niet klaar zijn.
Gebruik enkel onbeschadigde zakjes. Elk gaatje laat
je werk uitdrogen.

Er zijn ook nog andere diktes die ik wel
fijn vind om te gebruiken.

Lomer
klantenkaart al

dan niet bijgeknipt

Decoratiepen

Kleiboor

Achterkant van penselen,
pennen, potloden....

Kleisetje

Ik vind deze niet zo handig 
maar het kan wel.

 

Kleiboor  



 
Ga je fijne  kleinere projecten

glazuren en geen grote vlakken,
dan kan je starten met een

gewoon zacht penseel dat wat
dikker is en puntig. Een puntig
penseel heeft als voordeel dat

kleinere details ook nog te
schilderen zijn.

Emmer of pot 

Stuk stof 

Glazuur

Penseel

Stroke and coat is een eenvoudig, voedselveilig
en makkelijk te gebruiken glazuur.

Het werkt een beetje zoals verf 
maar je moet het wel bakken.

 
Ga je je werk niet bakken, dan kan je kiezen voor acrylverf. 

Je werk is dan niet duurzaam. 
Lees mijn Blog 'Moet je klei bakken?'  voor meer info. 

Kleimetmij.be/blog

Een oude keukenhanddoek, een stuk
laken of kussensloop....om op te

werken. Je kan die rond een plank of
placemat doen, dan kan je je werk

makkelijk draaien.

DIt penseel is heel fijn 
om mee te glazuren, 
zeker voor potjes, 
tassen, borden. Neem het niet te
breed wanneer je kleinere 
dingen maakt.

Een emmer of een pot met water. 

Haképenseel

Heel veel succes!
 

Pia


