
Če ste na začetku ustvarjalne poti ali pa
izkušeni profesionalni keramik, boste pri
svojem delu uporabljali najrazličnejša mala
ročna orodja ter ostale pripomočke. Modelirke,
zanke, nožki in igle omogočajo natančno in
fino rezanje, modeliranje in okraševanje. Z žico
ali lokom za rezanje lahko glino režete hitro in
enostavno. Gladilke in gobice vam pomagajo
izdelek pogladiti in dekorirati ali navlažiti in
osušiti. S pomočjo areometra si lahko pripravite
glazuro želenih lastnosti. Klešče vam pomagajo
izdelke glazirati, z rokavicami pa jih še vroče
lahko varno vzamete iz peči. 

Orodje
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 Lesene modelirke / 2020

 Set orodja / 2027  Modelirna zanka / 2100-7

 Rezalna zanka / 2324
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Orodje

Različne polirane lesene modelirke za fina modelarska
dela, dolžin 15–20 cm, na voljo posamično.

šifra izdelka številka

2020 - 01 01

2020 - 02 02

2020 - 04 03

2020 - 06 04

2020 - 08 05

2020 - 11 06

2020 - 12 07

2020 - 15 08

Robustna modelirna zanka, narejena iz lesa, jeklenega traku in žice, dolžine
okoli 18 cm.

Robustna rezalna zanka za rezanje ovalnih trakov, narejena iz lesa in 
jeklenega traku, dolžine okoli 12 cm.

9-delni set orodja:
3 lesene modelirke - dolžina 15 cm
4 lesene modelirke - dolžina 20 cm 
2 obojestranski zanki - dolžina 16,5 in 20,5 cm



 Set modelirk / 2021

 Set modelirnih zank / 2033  Modelirne zanke, posamične / 2200 

67

7-delni set poliranih modelirk iz trdega lesa. 7-delni set orodja za rezanje in graviranje za vse vrste modelarskih del, dolžine 
14–16 cm. Pakiranje v plastični vrečki.

7-delni set obojestranskih zank iz brušenega jekla, s kovinskim okvirjem in z
držalom iz trdega lesa, dolžine 16,5–17 cm. Pakiranje v plastični vrečki.

 Set rezalnega orodja / 2023

Orodje

Obojestranske zanke iz brušenega jekla, s kovinskim okvirjem in z držalom iz trdega
lesa, dolžine 20 cm.

šifra izdelka številka

2200-05 01

2200-06 02

2200-07 03

2200-08 04

šifra izdelka številka

2200-09 05

2200-10 06

2200-11 07

01

02

03

04

05

06

07



 Obojestranski nož za keramiko / 2299  Luknjači / 2316

 Nožek za keramiko / 2301-1
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Orodje

Nožek za keramiko z jeklenim rezilom in lesenim držalom, dolžine okoli 16 cm.

Polkrožni luknjači s koničastim rezilom in z lakiranim držalom iz trdega lesa,
skupna dolžina 16–18 cm, različnih premerov.

Nožek za keramiko z obojestranskim jeklenim rezilom (ravnim in ukrivljenim),
dolžine 17 cm.

šifra izdelka številka Ø mm

2316 - 05 01 5

2316 - 06 02 8

2316 - 11 03 13

2316 - 21 04 21

šifra izdelka Ø mm

2305 - 9 6,0 / 3,0 mm

2305 - 10 1,8 / 1,2 mm

2305 - 11 5,0 / 3,6 mm

04

03

02

01

 Igle za graviranje / 2305 / 2305-2, -3

 Kroglice za graviranje / 2305

 Orodje za teksturo / 2306

Različne vrste igel za graviranje in konic za rezanje in praskanje.

2305

2305 - 3

2305 - 2

2305 - 11

2305 - 9

2305 - 10

Za pomoč pri dekoraciji, dolžine 13 cm.

Za uporabo v tehniki sgrafito ali za izdelovanje vzorcev.
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Orodje
 Ročna stiskalnica / 2335

Iz cinkove litine z devetnajstimi šablonami za izdelavo pestrih dekoracij iz
nešamotirane gline. Dolžina 10 cm.

 Nastavki za veliko ročno stiskalnico / 2335GRE

9 delni set dodatnih šablon za ročno stiskalnico 2335 za iztiskanje polnih ali
votlih form.

 Ročna stiskalnica / 2335GR

Robustna ročna stiskalnica s šestimi šablonami za enostavno iztiskanje
različnih glinenih oblik za dekoriranje. Enostavno polnjenje in čiščenje. 
Skupna dolžina 33 cm, premer cevi za polnjenje 5 cm.

Po naročilu vam izdelamo tudi nastavke z vašimi 
lastnimi vzorci!
material: aluminij / debelina: 3 mm
Pišite nam na info@glinca.si.

 Mešalnik za glazure / 2601

Izjemno primeren za mešanje zgoščene glazure.
Dolžina 29 cm.
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Orodje

Trije nastavki za bučke za barve z odprtinami velikosti 
1,0 mm, 1,5 mm in 2,0 mm.

 Lok za rezanje  / 2341 / 2342

Kovinski kromiran lok z nastavljivo višino in z žico za rezanje.

 Žica za rezanje / 2346
2341; 30 cm

2342; 50 cm 2343; 30 cm
2344; 50 cm

Iz nerjaveče žice.

 Žica za lok / 2343 / 2344

 Bučka za barve / 2329 / 2329-2

2329; 50 ml

2329-2; 100 ml

Iz mehke gume s pipeto, višin 13,5 cm in 18 cm.

 Nastavki za bučke / 2328-00

 Tjanting set / 2304 

Pripomoček za pomoč pri aplikaciji voska, lustrov
pa tudi glazur. Dolžine 18,5 cm.
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Orodje
 Klešče za glaziranje / 2314 / 2315

2314; 28 cm

2315; 35 cm

Klešče za glaziranje skodelic, krožnikov, vaz in drugih predmetov.

 Notranje klešče za glaziranje / 2317A

 Naprstniki za glaziranje / FD 5849

Kovinske, za prijemanje v notranjosti predmeta.
Uporabljajo se pri glaziranju z namakanjem.
Dolžina približno 35 cm.

S tem preprostim pripomočkom lahko predmet primete in potopite v glazuro, ne
da bi pri tem pustili prstne odtise!

 Objemno merilo / 2322-20 / 2322-30

Za prenašanje zunanjih in notranjih mer. Iz jekla, na voljo v velikosti 20 in 30 cm.

2322-20

2322-30



 Držalo z gobico / 2309  Areometer / 2405 / 2407
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Orodje
Merilec viskoznosti glazur. 15 °C po Bauméjevi skali.Lesena palica z gobico za sušenje dna izdelka pri oblikovanju na

vretenu. Gobico je mogoče menjati. 
Premer 7 cm, skupna dolžina 38 cm.

2405; 23,5 cm

2407; 11 cm

 Set gumijastih svinčnikov/ GC-2

Gumijasti svinčniki za oblikovanje in dekoriranje gline, glazur in engob.

 Palica za struženje / 2408

Za pomoč pri struženju predmetov z ozkim vratom. 
Iz poliranega lesa, dolžine 29 cm



 Stružni noži / 2307  Lesene gladilke / 2400
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Orodje

šifra izdelka številka

2307 - 5 01

2307 - 6 02

2307 - 7 03

2307 - 8 04

2307 - 9 05

šifra številka dimenzija

2403 - 76 04 10 x 5 cm

2403 - 77 05 10 x 5 cm

2403 - 78 06 9 x 5 cm

šifra izdelka številka

2400 - 58 01

2400 - 61 02

2400 - 62 03

2400 - 63 04

2400 - 64 05

Za struženje izdelkov na vretenu, dolžin od 17 do 18,5 cm.

01

01

2402-1

2402-01 2402-4

02
02

03
03

04

04 05

05

Iz trdega lesa, povoskane in polirane. Dolžina 12–13 cm, širina 4–6 cm.

 Gumijaste gladilke / 2402

 Kovinske gladilke / 2403

Iz srednje trde gume. 

Jeklene in fleksibilne, debeline 0,2 mm.

01

02

03

04

05

06 šifra izdelka dimenzija

2402 - 1 13 x 5 cm

2402 - 01 9 x 4,5 cm

2402 - 4 8,5 x 5 cm

šifra številka dimenzija

2403 - 71 01 12 x 5 cm

2403 - 73 02 10 x 5 cm

2403 - 75 03 9 x 5 cm



 Delovne rokavice / 2366

 Lesene štampiljke/ Scs / Sss

 Gobice / 2332 / 23330 / 2333
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Orodje
Zaščitne rokavice za delo v delavnici, dolžine 30 cm. 
Najvišja temperatura 200 °C. Po naročilu na voljo tudi
rokavice za višje temperature.

2333

2332

Scs - 03 Scs - 11

Enostranski; iz trdega lesa, naoljeni. Dimenzije: 15 x 15 x 70 mm.

Sss - 1 Sss - 2 Sss - 6 Sss - 7 Sss - 10 Sss- 11 Sss - 13 Sss - 15 Sss - 16 Sss - 18

Obojestranske; iz trdega lesa, naoljene. Dimenzije: 15 x 15 x 70 mm.

šifra dimenzija

2332 12 x 0,9 x 3,5 cm

2333 10 x 0,8 x 3,5 / 3 cm

23330 12 x 0,9 x 3,0 cm



Po naročilu vam s 3D tiskalnikom natisnemo figurico, ki jo narišete sami. 
material: PLA plastika
Pišite nam na info@glinca.si.
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Orodje
 Modelčki za odtiskovanje

Kovinski, velikosti od 2 do 4 cm.

 Valjar / 2352A 

Večji valjar za valjanje gline, skupne dolžine 69,5 cm.

GC-3G krog

GC-3R rožica

GC-3K kvadrat

GC-3Z zvezdica GC-3S srček

GC-3T trikotnik
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Orodje
Zamenljivi gumijasti valjčki z različnimi vzorci za vtiskovanje v plastično glino ali za barvanje z dekorativnimi barvami. Gumijast valjček enostavno zamenjate tako, da ga
izvlečete in snamete z ročaja. Na voljo je 10 različnih motivov. Dolžina 17 cm, premer 5 cm.

2461 – Krater

2462 – Les

2465 – Bambus

2466 – Rože

2467 – Sonček

2469 – Črte

2460 – Astra

2463 – Oljka

2464 – Led

2468 – Antik

 Gumijasti valjčki / 2460 - 2469

 Gumijasti ročaj za valjčke / 2475
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Orodje
 Set čopičev za keramiko / 26141

 Ploščati čopiči / 26433  Pahljačasti čopiči / 26422

 Koničasti čopiči / 26436

 Poševni ploščati čopiči / 26434

Set vsebuje 2 čopiča s sintetično dlako, 1 čopič s ščetinami, 1 čopič s
pahljačastimi ščetinami, 1 čopič iz kozje dlake in 1 čopič iz veveričje dlake

Čopiči za keramiko s sintetično dlako, brezšivni, s ponikljanim obročem in z
lakiranim ročajem.

26436-00

26436-04

26436-06

26434-3.8

26434-1.4

26434-1.2

26433-04

26433-06
26433-08

Pahljačasti čopiči se uporabljajo za pozlatitve in slikanje ostalih posebnih učinkov.
Čopiči s kratko prirezanimi pahljačastimi ščetinami in z lakiranim modrim ročajem.

26422-06

26422-02

Čopiči
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Orodje

 Čopiči v obliki mačjega jezika / 26435

 Čopiči za glaziranje / 26437  Čopiči za poslikavo / 26432

Okrogli čopiči iz sintetične dlake, brezšivni, s ponikljanim obročem in z lakiranim ru-
menim ročajem. Odlikujejo jih dobri rezultati pri slikanju z dekorativnimi barvami.
Zaradi dobre vpojnosti barv so zelo primerni za poslikavo keramike.

Gobice iz umetnega materiala za vsestransko uporabo pri dekoriranju keramičnih
izdelkov. 

Čopiči za keramiko v obliki mačjega jezika iz sintetične dlake, brezšivni, s ponikljanim
obročem in z lakiranim rumenim ročajem. Odlikujejo jih dobri rezultati pri slikanju
z dekorativnimi barvami. Zaradi dobre vpojnosti barv so zelo primerni za poslikavo
keramike.

Ploščati čopiči iz sintetične dlake, brezšivni, s ponikljanim obročem in z lakiranim
rumenim ročajem. Čopiči so trpežni, odlikuje pa jih zelo dober nanos glazure. Lahko
jih uporabljate tudi za druge slikarske tehnike.

26437-3.4

26437-1.2

26432-02

26432-06

26432-08

26432-04

26432-00

26435-08

26435-10

26435-06

 Gobice za barvanje / 267520

26033-3

26035-5

 Garnirni čopiči - črno omelo / 26033 / 26035

Čopič ima ovalno glavo iz kozje dlake; vezava z žico.

Čopiči



Kristina Rutar



Tri lukne


