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Naked Raku pārklājuma recepte:
75 g kvarca smilts smalki saberzta

25 g kaolīns

80 g ūdens

Sastāvdaļas samaisa, uzklāj ar otu uz darbu virsmas, ļauj 15 min. nožūt, tad klāj pāri caurspīdīgu glazūru.

Naked Raku apdedzinājumam darbus sagatavo sekojoši: akmens masas ar lielāku vai mazāku graudiņu darbu 
virsmas pēc izgatavošanas pulē, kad tie nedaudz apžuvuši un gatavi pulēšanas procesam. Vienreiz dedzinātus 
darbus pārklāj ar iepriekš sagatavoto pārklājumu,  jeb “oderi” un pāri tai klāj caurspīdīgu glazūru. Apakšējais 
klājums, jeb “odere” neļaus virskārtā esošajai glazūrai piekust pie darba virsmas. Kad Raku krāsnī šādi sagatavotie 
darbi ir nodedzināti 1000-1100 grādu temperatūrā, tos pa vienam vien izņem no krāsns ar metāla stangām un 
liek metāla toveros, kas pildīti ar koka skaidām, vēlams iegremdēt darbus, lai skaidas pārklāj tos un nekavējoties 
nosedz toverus ar metāla vāku. Darbi, kas nupat ir izņemti no Raku krāsns ir ļoti karsti un tūlīt aizdedzina koka 
skaidas, tādēļ ir jābūt maksimāli uzmanīgiem šajā procesā! Obligāti jālieto atbilstoši respiratori, jo dūmi ir ļoti 
indīgi, jāizslēdz to ieelpošana. Tāpat jāuzmanās, lai neapdedzinātu rokas darbus izņemot no skaidām! Nedrīkst 
tos aiztikt ar plikam rokām nekādā gadījumā! Noteikti jālieto karstumizturīgi cimdi un metāla knaibles. Ņemot ārā 
darbus no skaidām var lietot glazējamās metāla knaibles, kas nav tik milzīgas kā Raku lielās stangas.

Kad darbi ir izņemti no metāla toveriem, kur tie jau ir apdeguši melni, tos apšļaksta ar ūdeni, lai no virsmas 
nolobītos nost viss, kas tika uznests sākumā. Ja nepieciešams, atsevišķas vietas jāberž ar asu suku, lieti noder 
virtuves katlu beržamie metāla vīkšķīši, kas nopērkami saimniecības veikalos. 



Putras recepte Raku apdedzinājumam:
Samaisīt 1kg miltu ar 1-2 paciņām sausā rauga, 1 ēdamkaroti cukura un 8-10 litri silta ūdens.

Traukam uzlikt vāku, atstāt nogatavoties siltā vietā vismaz uz 3 dienām. Bieži apmaisīt. 

Darbnīcā turēt šādu putru 3 dienas nebūtu ieteicami tās specifiskās smakas dēļ.

Šādi sagatavotā šķidrumā mērcēt no Raku krāsns ar metāla stangām izņemtos darbus, kas 
nodedzināti 1000-1100 grādu temperatūrā.

Lietuvas keramiķi šādu metodi sauc par “Raugas”.



Kate Māliņa “Tiešā runa”, Naked Raku.

LMMDV KeID izglītības programma, 2018.



Sofija Bumbule “Izlaušanās”. 

LMMDV KeID izglītības programma, 2019.

Naked Raku

Rauga putrā mērcēti Raku trauki.

https://www.facebook.com/LMAkeramikaskatedra


