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Wellnes Oase
Handleiding
S019K002

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten latten 15x100x400 mm, naturel 626178 5

Grenen balken ca. 1000 x 36 x 18 mm 992132 2

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit 609949 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, mintgroen 609891 1

PintyPlus® krijtverf spray 400 ml, lichtturkoois 609879 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, bladgroen 584326 1

Schroeven assortiment ca. 10 - 30 mm, 120 delig 289156 1

Servetten set 'Floral' ca. 330 x 330 mm, 20 stuks 607316 1

Servettenlijm Art Potch, 150 ml 451373 1

Gietvorm 'Boeddha met bamboe', afmeting Boeddha ca. 145 x 190 mm 
Bamboe ca. 17 x 205 mm, ca. 15 - 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 750 g creatief beton 727847 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Hobby Line lak spray, weersbestendig, zijdemat, 400 ml 448714 1

Aanbevolen gereedschap
Houtsnij set ca. 130 mm lang, 6 stuks 304034 1

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Benodigd gereedschap
Snijmat, meetlint, stift, handzaag, accuboor, snijgereedschap, borstel- en sjabloneerpenseel, zach-
te borstelpenseel, schuurpapier, waterbeker, keukenpapier, schaar, maatbeker 
(of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), lijmpistool met lijmsticks 

Boeddha
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Basishandleiding voor beton

Handleiding Boeddha

1. Binnenkant van de gietvorm met het scheidingsmiddel insmeren. 

Welk scheidingsmiddel hangt af van het materiaal van de gietvorm: 

Scheidingsmiddel Formestone wordt voor vormen van kunststof, latex en silicone gebruikt. Latex afgiet-

materiaal Formalate wordt gebruikt om paper art vormen, papier als beton vorm concreet te maken. 

Binnenkant van karton- papiervormen rijkelijk met Formalate insmeren en laten drogen.

Beide scheidingsmiddelen volgens de productbeschrijving verwerken.  

2. Het creatief- of fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen. 

3. Gietvorm vullen met beton.

4. Beton massa ca. 1 - 2 dagen laten drogen. De droogtijd hangt af van de grootte van het model. 

5. Gietvorm verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen.

6. Nu kan het model beschilderd en/of gedecoreerd worden.

1. De 5 plankjes met het houtsnij gereedschap zo bewerken dat het een 'used-look' krijgt. Het hout moet er oud en 

gebruikt uit komen te zien. 

2. Na het snijden, alle 5 de plankjes, voor- en achterkant, in verschillende oppervlak delen met de PintyPlus® krijtverf 

mintgroen en lichtturkoois gronden. 

3. Dit ook zo met de Marabu Mixed Media Acrylverf bladgroen, met een penseel opbrengen.

De verf goed laten drogen.

5. Nu de complete plankjes met PintyPlus® krijtverf wit sprayen. Verf laten drogen.

6. Met schuurpapier over de witte verf schuren, zodat op een aantal plekken de andere kleur tevoorschijn komt. Zo 

ontstaat een trendy Vintage Look. 

7. De plankjes, met  een beetje afstand, verticaal naast elkaar leggen. 

8. Beide grenen latjes afmeten. Elk latje wordt later horizontaal vastgemaakt aan elk plankje. 

9. Het overtollige met een handzaag afzagen. 

10. Ook de latjes met PintyPlus® krijtverf spray wit gronden. Verf laten drogen.

11.Plankjes zoals beschreven verticaal naast elkaar leggen. Van boven naar beneden ca. 5 cm inspringen. Hier de 

plankjes met de passende horizontale latjes vastschroeven. 

12. In het bovenste latje met een beetje afstand van elkaar, twee schroeven voor het later ophangen indraaien. 

13 Een servet klaarleggen. Een servet bestaat uit 3 lagen, alleen de bovenste, eerste laag wordt gebruikt. 

14. De blaadjes uit de servet uitknippen of scheuren. 

15. De blaadjes met de onderkant, op de gewenste plaatsen, op de plankjes leggen.

16. Met servettenlijm en zachte penseel, de blaadjes van binnen naar buiten strijkend op het plankje lijmen. Servet-

ten lijm laten drogen.

17. Boeddha en bamboe volgens de beton handleiding gieten.

18. De uitgeharde beton vormen licht met de PintyPlus® krijtverf spray wit besproeien. De verf laten drogen.

19. Beton Boeddha en bamboe met het lijmpistool op de plankjes vastlijmen.

20. Met de Hobby Line heldere lakspray kan hout, boeddha en bamboe weersbestendig gemaakt worden.
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Boeddha Buste

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten latten 15x100x400 mm, naturel 626178 7

Grenen balken ca. 1000 x 40 x 20 mm 610285 2

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit 609949 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, mintgroen 609891 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart 609938 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek goud 446712 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, bladgroen 584326 1

Stencil sjabloon 'Planten' ca. 300 x 300 mm 611384 1

Marabu sjabloon lijmspray 36 ml 483642 1

Schroeven assortiment ca. 10 - 30 mm, 120 delig 289156 1

Gietvorm 'Boeddha' ca. 160 x 245 mm, ca. 55 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 1380 g creatief 
beton 727836 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Hobby Line lak spray, zijdemat, 400 ml 448714 1

Aanbevolen gereedschap
Houtsnij set ca. 130 mm lang, 6 stuks 304034 1

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Benodigd gereedschap
Snijmat, meetlint, stift, handzaag, accuboor, snijgereedschap, borstel- en sjabloneerpenseel, zach-
te borstelpenseel, schuurpapier, waterbeker, keukenpapier, schaar, maatbeker 
(of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), lijmpistool met lijmsticks 
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team

Basishandleiding voor beton

Handleiding Boeddha Buste

S019K002

1. Binnenkant van de gietvorm met het scheidinsmiddel insmeren. 

Welk scheidingsmiddel hangt af van het materiaal van de gietvorm: 

Scheidingsmiddel Formestone wordt voor vormen van kunststof, latex en silicone gebruikt. Latex afgiet-

materiaal Formalate wordt gebruikt om paper art vormen, papier als beton vorm concreet te maken. 

Binnenkant van karton- papiervormen rijkelijk met Formalate insmeren en laten drogen.

Beide scheidingsmiddelen volgens de productbeschrijving verwerken.  

2. Het creatief- of fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen. 

3. Gietvorm vullen met beton.

4. Beton massa ca. 1 - 2 dagen laten drogen. De droogtijd hangt af van de grootte van het model. 

5. Gietvorm verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen.

6. Nu kan het model beschilderd en/of gedecoreerd worden.

1. De 7 plankjes met het houtsnij gereedschap zo bewerken dat het een 'used-look' krijgt. Het hout moet 

er oud en gebruikt uit komen te zien. 

2. Na het snijden, alle 7 de plankjes, voor- en achterkant, in verschillende oppervlak delen met de Pin-

tyPlus® krijtverf mintgroen en zwart gronden. 

De verf goed laten drogen.

5. Nu de complete plankjes met PintyPlus® krijtverf wit sprayen. Verf laten drogen.

5. Met schuurpapier de witte laag opschuren om te Vintage Look te krijgen (zie eerdere handleiding).

6. De latjes ook met de PintyPlus® krijtverf spray wit sprayen.

7. De plankjes, met  een beetje afstand, verticaal naast elkaar leggen. 

8. Beide latjes met afstand, verticaal aan de achterkant van de latjes vastschroeven. Beide latjes steken 

onder het laatste plankje uit. 

9. Achterkant van het sjabloon met hechtspray sprayen, laten drogen, sjabloon op de gegronde plankjes 

drukken. 

10. Met een sjabloonpenseel afwisselend de kleuren: Hobbyverf antiekgoud en Marabu bladgroen op het 

sjabloon sjabloneren. 

11. Het sjabloon verwijderen, op andere plaatsen leggen en met verf sjabloneren.

De verf goed laten drogen. 

17. Boeddha volgens de beton handleiding gieten.

14. Met een penseel de geharde beton boeddha licht met de Deco & Lifestyle hobbyverf antiekgoud 

beschilderen, laten drogen.

19. Beton Boeddha met het lijmpistool op de plankjes vastlijmen.

20. Met de Hobby Line heldere lakspray kan het hout en de boeddha weersbestendig gemaakt worden.


