
Rakukurs ,en kurs för dig som arbetat med lera tidigare. 

Raku är en traditionell japansk bränningsteknik som ger karaktäristiska krackeleringarna i 
glasyren och metalliskskimmer. Den ger färdiga föremål snabbt, vars utseende inte går att 
styra helt eller senare återskapa. Föremålen blir unika. 

Under denna kurs kommer inte drejning gås igenom, men alla deltagare har tillgång till 
drejskiva om de önskar.  

Kursen består av 2 träffar på helg 

Träff 1 kl. 10.00-15.00 och träff 2 kl. 10.00- tills vi är klara, räkna med en heldag. 
Rakubränningen sker med gasolbrännare utomhus. 

Förbrukningsmaterial, fika (kaffe och kaka) ingår(komihåg att i god tid anmäla allergier) på 
båda kursträffarna. Medtag egen lunch. 

Lera tillkommer med 65kr/kg och då ingår glasyr och alla bränningar. 

Kursen är i Livia & Lerans lokaler i Ornäs. 

Kursupplägg: 

Träff 1  kl. 10.00-15.00  Vi börjar med en genomgång om vad rakubränning är och hur 
bränningen går till. Ni får ta del av tips vad man ska tänka på för att föremålen ska ha stora 
chanser att hålla. 
För att allas föremål ska hinna brännas under nästa träff skapar vi 5-6 föremål var, i mån av 
plats i ugnen kan fler föremål tas med till kommande kursträff. Föremålen får torka och sedan 
skröjbränner kursledaren dem inför nästa träff.  
Ni väljer själva under kursen när ni tar lunchpaus, kursledaren är kvar i lokalen under hela 
kurstiden. 
 
Träff 2 kl. 10.00 Efter en glasyrgenomgång glaserar vi våra alster. Medan de torkar förbereder 
vi ugnen. Vi bränner tills vi är klara, räkna med att det tar hela dagen. Bränningen sker med 
gasolbrännare i ugn byggd av oljetunna. Era föremål blir klara och tas hem samma dag.  

Att tänka på: 

På Träff 2 är vi utomhus hela dagen så ha oömma och varma kläder. Rakubränningen ger en 
speciell lukt som kan sätta sig i kläder och hår. Lukten går bort efter ett par tvättar. Vid 
kraftigt regn/oväder kan vi ej bränna, vi kommer då överens om nytt kursdatum. 

Värmen i ugnen går inte att kontrollera på samma sätt som i en elugn, rakubrända föremål är 
också känsliga vilket kan innebära att föremål går sönder under processen. 

 

 Pris rakukurs 3600kr/ per deltagare.  



 


