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Betonnen tassen
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm - Haas, 1 vorm, grootte ca. 200 x 310 mm, ca. 30 mm hoog,  
 benodigd materiaal: ca. 550 g creatief beton 816348 1

Gietvorm - Vlinder, 1 vorm, grootte ca. 200 x 310 mm, ca. 30 mm hoog,  
 benodigd materiaal: ca. 650 g creatief beton 816359 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alternatief

Katoenen hangpot, met houten stok, binnenfolie, ca. ø 130 x 120 mm, jade 956987 1

Katoenen hangpot, met houten stok, binnenfolie, ca. ø 130 x 120 mm, crème 956998 1

Aluminium draad ca. ø 2 mm x 3 m, zwart 203947 1

Schachenmayr Bravo Originals wol, 50 g knotje, 100% polyacryl, haak- of  
 breinaald dikte 3 - 4 mm, turkoois 814036 1

Pompon vormer set, voor het maken van pompons in 4 groottes:  ø 90 mm, ø 55 mm, ø 
45 mm en ø 30 mm, incl. handleiding, 4 stuks 521924 1
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Handleiding:

U015K004

1. Smeer de binnenkant van de gietvormen meerdere keren in met het scheidingsmiddel Formestone 
  (Gebruik Formestone volgens de productinstructies). 
2. De Formestone laten drogen.
3. Creatief beton volgens de productbeschrijving met water mengen. 
4. Creatief beton in de vormen gieten.
5. Knip twee stukjes aluminium draad af van ca. 10 cm lang (later hangertje).
6. Buig de draad tot een 'U'.
7. Steek de draadeinden van de 'U' in het creatief beton.
8. Voor de vlinder, een paar voelsprieten van het draad buigen. 
9. Let op: 'U' draad en voelsprieten met plakband aan de gietvorm vastplakken,  
 om te voorkomen dat het in het beton zakt.
10. Creatief beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
11. De gietvormen verwijderen, het resterende vocht van het beton goed laten drogen.
12. Met het lijmpistool de tas hengsels aan de achterkant van de betonnen vorm bevestigen. 
13. Met de pompon vormer set en wol een pompon maken (instructies bij de set inbegrepen). 
14. Deze pompon met het lijmpistool op de betonnen haas fixeren.

Aanbevolen gereedschap
BOSCH accu lijmpistool PKP 3,6 LI 323238 1

Lijmsticks, ca. ø 7 x 100 mm, 20 stuks 300294 1

Kunststof maatbeker set, inhoud: 1 ltr, 500 ml en 250 ml, melkwit/transparant, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, liniaal, stift, schaar, keukenpapier, maatbeker of weegschaal, mengkom, 
garde of spatel, zijsnijtang, plakband, lijmpistool met  
 lijmsticks


