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Gemodelleerde engelvleugels
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Profi kneedbeton set, 4-delig, 500 g 617391 1

Profi kneedbeton set, 4-delig, 1500 g 617405 alternatief

Profi kneedbeton set , 4-delig, 3500 g 617416 alternatief

Uitsteek vormen - engelvleugels, edelstaal, geschikt voor levensmiddelen, ca. 55 mm en 
70 mm lang, ca. 17 mm hoog, 2 paar, 4-delig 627055 1

FISKARS® eyelets set, ca. ø 5 - 8 mm, in de kleuren goud, zilver, wit, zwart, 120 stuks 480367 1

Waskralen in box - ster, ca. 4 - 8 mm, gat: ca. 1 - 2 mm, wit, ca. 118 g 722445 1

Imitatie leren koord, katoen gewaxt, afmeting: ca. ø 1 mm, 5 m / rol, wit 305373 1

Satijn koord, ca. ø 2 mm, 6m/rol, lichtgrijs 559093 1

Lint met weefkant, ca. 10 m x 10 mm, wit 486703 1

Pluisveren, groottes vrijblijvend gesorteerd, ca. 130 - 150 mm, wit, ca. 10 g 321661 1

Metalen vleugels, platinakleur, ca. 27 x 32 mm, gat: ca. 1,5 mm, 4 stuks 728876 1

Aanbevolen gereedschap
Modelleer roller, ca.  ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Boetseer gereedschap ca. 120 x 150 mm lang, 7-delig 300731 1

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

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

Maatbeker set, inhoud: 1 liter, 500 ml en 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1
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Kneedbeton engelvleugels klein (ca. 5 - 7 cm)
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Kneedbeton volgens de productbeschrijving mengen. Een ca. 7 mm dikke plaat uitrollen.

Engelvleugels met de uitsteek vorm uitdrukken. In elke vleugel een eyelet drukken. Met het boetseergereedschap 
het beton binnen in de eyelet verwijderen. Betonnen vleugel op 
bakpapier leggen. Een nacht laten drogen.
Laat het resterende vocht van het beton volledig drogen.

Handleiding
De engelvleugels maken
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1. Naar wens een stuk satijnkoord van ongeveer 25 cm lang
 of van het lint afknippen.
2. Koord of lint, door de eyelets 
 halen.
3. een ca. 20 cm lang stuk kunstleren koord afknippen.
4. Dit koord in het midden van de vleugels vastknopen.
5. Aan beide koorden kralen of 
 metalen delen bevestigen.
6. Veren, met het lijmpistool, aan de achterkant van de 
 vleugels vastmaken.

Benodigd gereedschap
werkmat, bakpapier, maatbeker (weegschaal), mengbeker, kom om in te kneden, 
(wegwerp)handschoenen, spatel, schaar, modelleer stokjes, puntig mes, keukenpapier

Het decoreren van de vleugels



3

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Profi kneedbeton set, 4-delig, 1500 g 617405 1

Profi kneedbeton set, 4-delig, 500 g 617391 alternatief

Profi kneedbeton set , 4-delig, 3500 g 617416 alternatief

Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, wit 446228 1

Waskralen in box - ster, ca. 4 - 8 mm, gat: ca. 1 - 2 mm, wit, ca. 118 g 722445 1

Papierdraad, ca. ø 0,55 mm x 20 m, zilverkleur glanzend 813786 1

FISKARS® eyelets set, ca. ø 5 - 8 mm, binnenkant ø 3,2 – 4,8 mm, in de kleuren goud, 
zilver, wit, zwart, 120 stuks 480367 1

Transparant papier, 115 g/m2, ca. 50 x 70 cm, wit 452140 1

Imitatie leren koord, katoen gewaxt, afmeting: ca. ø 1 mm, 5 m / rol, wit 305373 1

Metalen vleugels, ca. 65 x 35 mm, platinakleur, gat: ca. 2 mm, 2 stuks 726715 1

Canvasdoek ca. 40 x 50 cm 444570 1

Pluisveren ca. 130 x 150 mm, wit, ca. 10 g 321661 6

edding 3000 - permanentmarker, lijnbreedte 1,5 - 3 mm, ronde punt, zwart 536039 1

Aanbevolen gereedschap
Modelleer roller, ca.  ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Boetseer gereedschap ca. 120 x 150 mm lang, 7-delig 300731 1

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

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

Maatbeker set, inhoud: 1 liter, 500 ml en 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

FISKARS® gatenpons, geschikt voor oogjes van 3,2 mm en 4,8 mm. Reeks 2 302021 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Mondstukje ø 2,8 mm, geschikt voor het lijmpistool STEINEL® N°319101 319189 1
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Kneedbeton engelvleugels groot (ca. 35 cm)
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Handleiding
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1. Teken vleugels op papier.
2. Kneedbeton volgens de productbeschrijving mengen. 
3. De getekende vleugels onder het bakpapier leggen.
4. Volgens de tekening voor de vleugels een ca. 10 mm dikke plaat uitrollen.
5. Met een puntig mes de vleugelvorm uitsnijden.
6. Modeleer de buitenrand van de vleugels.
7. Met het boetseergereedschap contouren in de vleugels drukken.
8. De vleugels ca. 1 - 3 dagen laten drogen.
9. Met de witte Deco & Lifestyle hobbyverf de contouren accentueren.
10. De verf laten drogen.
11. Snijd transparant papier in de gewenste grootte.
12. Schrijf de gewenste tekst met de edding marker op het transparant papier.
13. Twee gaten, met de gatenpons, in het transparant papier maken.
14. Door het rechter oogje, met behulp van het kunstleren koord, de metalen vleugel en de kralen vastzetten.
15. Rijg een paar kralen aan de zilveren papieren draad.
16. Door het linker oogje het transparante papier met de papierdraad bevestigen.
17. Het canvasdoek met veren beplakken (lijmpistool).
18. De betonnen vleugels op het canvasdoek plakken (lijmpistool).
19. Canvasdoek niet hangen maar neerzetten omdat de engelvleugels zwaar zijn. 
20. Wil je de vleugel toch ophangen, dan raden wij een ca. 1 cm dikke houten plaat in de juiste afmeting
 aan. Deze dan voor het beplakken met veren, eerst met witte verf gronden.

Benodigd gereedschap
werkmat, bakpapier, papier, stift, liniaal, maatbeker (weegschaal), mengbeker, 
kom om in te kneden, (wegwerp)handschoenen, spatel, schaar, modelleer stokjes, pun-
tig mes, keukenpapier, lijmpistool met lijmsticks, zijsnijtang, 
zwarte permanente stift, borstelpenseel, waterbeker


