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Haas van kneedbeton
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Profi kneedbeton set, 500 g, 1 paar handschoenen, 1 mengbeker,  
 incl. Duitstalige handleiding, 4-delig 617391 1

Profi kneedbeton set, 1500 g, 1 paar handschoenen, 1 mengbeker,  
 incl. Duitstalige handleiding, 4-delig 617405 alternatief

Profi kneedbeton set, 3500 g, 1 paar handschoenen, 1 mengbeker,  
 incl. Duitstalige handleiding, 4-delig 617416 alternatief

Koorden set, 10 x ca. 5 m x 2 mm, in de kleuren mint, roze, grijs, crème, naturel, licht-
groen, zwart, rood, turkoois en bruin, 10 stuks 617003 1

Pompons, kleurig gesorteerd, ca. ø 10 mm, 200 stuks 437216 1

Pompons, kleurig gesorteerd, ca. ø 5 mm, 100 stuks 322302 alternatief

Pompons, kleurig gesorteerd, ca. ø 25 mm, 50 stuks 437331 alternatief

UHU Max Repair Universal 45 g 322634 1

OPITEC alleslijm 225 g 301678 alternatief

OPITEC alleslijm 900 g 301690 alternatief

OPITEC alleslijm 4500 g 301704 alternatief

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

POSCA Markers PC-5M pasteltinten, medium brede punt, 8 stuks 615908 1

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

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

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

Siliconen mat ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm dik, wit 617818 1
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Kneedbeton volgens de productbeschrijving mengen. 

Kneedbeton ballen in twee verschillende groottes modelleren.
Met een stokje (of boetseergereedschap) in het midden van elke 
bal een gat maken. De nog zachte ballen aan een staaf van de 
standaard rijgen. De staaf op de standaard hangen. 
De kneedbeton ballen ca. 1 - 2 dagen aan de lucht laten drogen.
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Kunststof werkmatten set, transparant/kleurloos, ca. 380 x 305 mm,  
 ca. 0,75 mm dik, 6 stuks 624921 alternatief

Boetseer gereedschap set, van metaal/hout, ca. 120 x 150 mm lang, 7-delig 300731 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Mondstuk ø 2,8 mm, precieze dosering,  geschikt voor lijmpistool STEINEL® N° 319101. 319189 1

Zijsnijtang ca. 165 mm lang 340094 1

Handboor set, ø 2, 3, 4, 5 mm, 4 stuks 334064 1

Meervoudige standaard, roestvrij staal, met 6 staven 150 mm lang, ca. ø 2-3 mm dik,  
 ca. 100 x 100 x 60 mm, 7-delig 493029 1

Roestvrijstalen ronde staven - set, 3 staven in ca. ø 2 x 150 mm en 3 staven  
ca. ø 3 x 150 mm, 6 stuks 460053 alternatief

Benodigd gereedschap
ondergrond, schaar, maatbeker, keukenweegschaal, mengbeker, spatel of garde, (weg-
werp)handschoenen, houten stokje, handboor, zijsnijtang, knutsellijm (of lijmpistool 
met lijmsticks)
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Indien nodig, de gaten in de ballen met een handboor bijwerken.
Het koord in de gewenste lengte en kleur afknippen.

Pompons als staart vastplakken (knutsellijm of lijmpistool).
Schilder met de Posca-stiften een Bunny Face. 

Het koord dubbel (van boven naar beneden) door de beide ballen 
rijgen en aan de onderkant beide uiteinden vastknopen. 
Evt. meerdere keren een knoop maken (knoop groter dan het gat). 
Na de knoop het overtollige koord afknippen.
Twee stukken alu-draad afknippen en in een druppelvorm buigen 
voor de oren. De oren in de opening boven in (kleine bal) fixeren 
(knutsellijm of lijmpistool).

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

U015K006


