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Haas van kneedbeton
Handleiding

Benodigd materiaal 
Kleine haas ca. 500 g kneedbeton
Grote haas ca. 900 g kneedbeton

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

Tempex kegel  ca. ø 70 x 120 mm 547134 1

Tempex kegel ca. ø 90 x 200 mm 547145 1

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

Kippengaas, zeshoekig gaas, 1a verzinkt, afmeting gevlecht: 13 mm x 0,7 mm, afme-
ting: ca. 10 m x 50 cm 210728 1

Wikkeldraad ca. ø 0,65 mm x 35 m, 100g/rol, blauw gegloeid 201006 1

Trenddekor roest effect set, 8-delig 607833 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

Schilder en modelleer draaischijf ca. ø 120 mm 489590 1

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

UHU Hobbylijm 90 g 300100 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 alternatief

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

Benodigd gereedschap
werkmat, bakpapier, maatbeker (of weegschaal) mengbeker, kom om in te kneden, 
(wegwerp)handschoenen, spatel, schaar, modelleerstokje, puntig mes, borstelpenseel, 
waterbeker, keukenpapier, rondtang, zijsnijtang
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Van het aluminiumdraad een oor buigen. 
Een stuk gaas in de grootte van de oren afknippen.  
(gaas moet ca. 1 cm groter zijn dan het oppervlak van het oor).
Het gaas op het aluminiumdraad leggen en de zijkanten ombui-
gen. Het tweede oor iets kleiner maken. 

Beide oren aan de tempex kegel bevestigen. 
De draadeinden in de kegel steken. Kan evt. met lijm of het lijm-
pistool extra vastgezet worden. 

Kneedbeton volgens de productbeschrijving mengen. De tempex vorm en gaas met een laag kneedbeton bedekken. 
TIP: gebruik hiervoor de (wegwerp)handschoenen. Op de draai-
schijf een stuk bakpapier leggen. De vorm daarop plaatsen en het 
modelleren zal makkelijker gaan.
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Roesteffect volgens de productbeschrijving met een penseel opbrengen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Een stuk van het wikkeldraad afknippen. 
De draden als snorharen door de gemodelleerde snuit steken. Het 
figuur (op het bakpapier) ca. 1 - 3 dagen laten drogen.

Buik, tangen, snuit, ogen apart maken. De handschoenen met 
water vochtig maken, dan gaat het modelleren makkelijker. De 
gemodelleerde delen op het basisfiguur plakken, evt. een beetje 
water gebruiken.  


