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Betonnen voorjaars vormen
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Hardschuimplaat styrodur 500 x 300 x 40 mm 872551 3

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 2

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 1

Benodigd materiaal:

Vogel (ca. 44 x 30 x 3 cm B x H x D) ca. 6 kg creatief beton

Benodigd materiaal:

Bloemen (ca. 40 x 30 x 3,5 cm B x H x D) ca. 6 kg creatief beton

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Houten ballen ca. ø 25 mm, gat ca. 5 mm, 8 stuks 601930 1

Houten ballen ca. ø 20 mm, gat ca. 4 mm, 12 stuks 601929 1

Houten ballen ca. ø 15 mm, gat ca. 4 mm, 20 stuks 601893 1

Houten harten, met vlakke achterkant, naturel, hart groot: ca. 90 x 20 x 80 mm,  
 hart klein: ca. 70 x 11 x 66 mm, 2 stuks 576169 2

Deco & Lifestyle hobbyverf, 230 ml, wit 446228 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek pink 608367 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, zand 608312 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht grijsgroen 446295 1
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Om de gietvorm klaar te maken een styrodurplaat in de  
 lengte delen. Fixeer de styrodurplaat en plaathelft  
 (nu ca. 50 x 45 cm) met de UHU polystyreenlijm. 
Met een stift de vorm van de bloem op de styrodur plaat tekenen.
Met de snijder de bloemvorm uitzagen.  
 (let op, als gietvorm mag het niets  
 doorlaten). Op het overgebleven stuk van de  
 styrodur plaat een hart tekenen en uitzagen.
Het houten hart kan als voorbeeld dienen, maar het  
 styrodur hart moet iets groter uitgezaagd worden.

Gietvorm op sterk folie (of kunststof plaat) leggen.
Met het lijmpistool een houten staafje als plaatshouder in het 
binnenste van de gietvorm vastzetten. De complete binnenkant 
van de gietvorm en het staafje met Formalate bestrijken (zie pro-
ductbeschrijving Formalate). Dit meerdere keren herhalen (2 - 3 
lagen) en alles goed laten drogen. 

Handleiding:
Betonnen bloem
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HOOOKED jutegaren, ca. 45 m, ca. ø 4 mm, haak- of breinaald 10-15  
 cream 616661 1

HOOOKED jutegaren, ca. 45 m, ca. ø 4 mm, haak- of breinaald 10-15  
 mint 616649 1

HOOOKED jutegaren, ca. 45 m, ca. ø 4 mm, haak- of breinaald 10-15  
 roze 616638 1

UHU polystyreenlijm, nagenoeg kleurloos en watervast, 40 g 300225 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Styropor® en hardschuim snijder 305672 1

Reservedraad voor snij-apparaat, ca. 75 mm lang, 5 stuks 305683 alternatief

Camelion® standaard batterij 1,5 V  (AA), 2 stuks 210625 2

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Lange spuitmond ø 2,8 mm, precieze dosering op moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt 
voor STEINEL® N ° 319101 lijmpistool 319189 alternatief

Benodigd gereedschap
ondergrond (sterk folie, kunststof plaat), stift, liniaal, schaar, snijmes,  
 tempex snijder, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spa-
tel, houtenstaafje, lijmpistool (met lijmsticks), handzaag, glas, steentjes, evt. boorma-
chine met houtboortjes
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Een derde van het creatief beton volgens de productinstructies 
mengen.
Een ca. 1 cm dikke betonlaag in de gietvorm gieten,  
 ca. 15 - 20 minuten laten drogen.

Het styrodur hart op de aangedroogde betonlaag leggen. 
Het hart met een glas met steentjes verzwaren. 
Meng de resterende twee derde van het creatieve beton en giet 
het op de bestaande betonlaag.

Creatief beton ca. 2 - 3 dagen laten drogen.
Gietvorm, styrodur hart en houtjes verwijderen.
Het restvocht laten drogen.

Enkele houten ballen in de gewenste kleur schilderen, om te 
drogen op een houtje steken.
Houten ballen op de verschillende kleuren jutegaren rijgen en 
vastknopen. Deze ketting van ballen, door het gat, aan de  
 betonnen bloem vastknopen. Houten hart, met het lijmpistool, 
in de hart uitsparing van de betonnen bloem lijmen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Betonnen vogel
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De instructies zijn ook te gebruiken voor de betonnen vogel.

Veranderingen: 

1. Kleinere styrodur hart als uitsparing voor de ogen in de gietvorm leggen.
2. Later wordt in deze uitsparing een houten bal als een oog gefixeerd.
3. De koorden met daaraan de houten ballen voor de staart worden aan de betonnen vorm gelijmd (lijmpistool).
4. Een gat wordt geboord door het houten hart (voor de snavel), waaraan een jutegaren streng met houten ballen wordt 
bevestigd. 
5. Het hart wordt (als snavel) vastgelijmd aan de betonnen vogel (lijmpistool).


