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H a n d l e i d i n g 
b e t o n - s c h a a l 
m e t  l i c h t j e s

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal 

Creatief beton 1000 gr 570130 naar gebruik

Creatief beton 2500 gr 570152 naar gebruik

Creatief beton 8000 gr 572084 naar gebruik

Gietvorm „Vierkant“, kunststof, ca. 250 x 250 mm, ca 40 mm hoog,  
materiaalverbruik ca.3000 g creatief beton

588478 1

Scheidingsmiddel-Formestone 100 ml 480666 1

Adventslicht aus Beton
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liniaal, (borstel)penseel, schaar, zeef, (wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal, maatbeker, mengkom, spatel (of 
oude garde), zand of kleine steentjes, keukenpapier, zijsnijtang   

Decoratieve glazen, helder, ca. Ø 100 x 100 mm, 2 stuks 573231 2

Stompkaarsen, ca. Ø 80 x 200 mm, wit 418355 4

Wasplaten basisassorti, ca. 200 x 100 mm, ca. 0,5 mm dik, kleurenmix, 12 stuks 447420 1

Versierwas plaat, ca. 100 x 200 mm, ca. 0,5 mm dik, goud 418838 alternatief

Versierwas plaat, ca. 100 x 200 mm, ca. 0,5 mm dik, zilver  418849 alternatief

Binddraad, ca. 0,35 mm x 100 m, bruin 200907 1

   

Benodigd gereedschap:   

Mengbekers, transparant, inhoud per beker ca. 1000 ml, 12 stuks 478427 1

Aluminium spatel, 300 x 20 x 2 mm 477797 1

Motiefpons Ster Ø 24 mm 535327 1

Benodigd gereedschap/materiaal: 

Handleiding: 
1. Pak de gietvorm 'Vierkant' erbij.  

10. Met behulp van een liniaal kunt u de glaasjes uitlijnen.    

8. Laat deze laag ca. 15 minuten drogen.  
9. Plaats nu de vier glaasjes op de redelijk opgedroogde beton laag. 

6. Vul de gietvorm met het vloeibare beton. 
5. U kunt vooraf de grote steentjes uit het creatief beton sorteren door het te zeven.  
4. Maak het creatief beton aan volgens instructies geleverd bij het product.  
3. Laat het geheel goed drogen.  
2. Bestrijk de binnenkant van de gietvorm met het scheidingsmiddel Formestone (zie product handleiding).  

11. Verzwaar de glaasjes met zand of steenjes.  
12. Giet nu de rest van het beton tussen de glaasjes.  
13. Laat het beton ca. 1 – 3 dagen drogen.  
14. Verwijder de betonnen plaat met de glaasjes uit de vorm.  
15. Laat de betonnen plaat nogmaals goed uitharden.   
16. Haal het zand of de steentjes uit de glaasjes.  
17. Wikkel om de bovenkant van de glaasjes bruin wikkeldraad. 
18. Pons uit de wasplaat, met behulp van de motiefpons 'Ster', 10 sterren. 
19. Houd deze even in de hand zodat de sterren een beetje warm worden. 
20. Druk de sterren op de kaarsen.  

7. Giet als eerste een laag van ca. 1 cm dikte.  

21. Plaats de kaarsen in de glaasjes. 

LET OP! Kaarsen nooit zonder toezicht laten branden! 
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Theelichtjes voor de Kersttijd

Benodigd materiaal: Artikelnum- Aantal 

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 naar gebruik

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 naar gebruik

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 naar gebruik

Gietvorm 'Cirkel', kunststof, ca. ø 250 mm, ca. 40 mm hoog, benodigd materi-
aal: ca. 3000 g creatief beton

588467 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Glazen theelichtjes ca. ø 45 x 25 mm, 4 stuks 439013 3

Stencil sjabloon 'Fantasy Retro', ca. 210 x 297 mm 574776  

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, wit 446228 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, soft zwart 446376 1

   

Aanbevolen gereedschap/materiaal:   

Marabu sjabloon hechtspray 36 ml 483642 1

Sjabloneer penseel, Gr. 8 - ø 18 mm 491669 1

Kunststof mengbeker, transparant,  inhoud per beker ca. 1000 ml, 12 stuks 478427 1

Aluminium spatel ca. 300 x 20 x 2 mm 477797 1

Benodigd gereedschap/materiaal: 
liniaal, (borstel)penseel, schaar, zeef, (wegwerp)handschoenen, keuken weegschaal, maatbeker, mengkom, spatel (of 

oude garde), zand of kleine steenjes), waterbeker, sjabloneer stencil kwast, keukenpapier  

Handleiding: 
1. Pak de gietvorm 'Cirkel' erbij.
2. Bestrijk de binnenkant van de gietvorm met het scheidingsmiddel Formestone (zie product handleiding).  

5. U kunt vooraf de grote steentjes uit het creatief beton sorteren door het te zeven.  
6. Vul de gietvorm met het vloeibare beton. 
7. Giet als eerste een laag van ca. 2 cm dikte.  
8. Laat deze laag ca. 15 minuten drogen.  
9. Plaats nu de theelichtjes op de redelijk opgedroogde beton laag. 
10. Met behulp van een liniaal kunt u de glaasjes uitlijnen.    
11. Verzwaar de theelichtjes met zand of steentjes.  
12. Giet nu de rest van het beton tussen de glaasjes.  
13. Laat het beton ca. 1 – 3 dagen drogen.  
14. Verwijder de betonnen cirkel met de glaasjes uit de vorm.  

4. Maak het creatief beton aan volgens instructies geleverd bij het product. 
3. Laat het geheel goed drogen.  

15. Laat de betonnen cirkel nogmaals goed uitharden.   

19. Druk de sjablonen op de betonnen cirkel.  
18. Laat het geheel een beetje opdrogen.  
17. Spray op de achterkant van het sjabloon 'Fantasy Retro ' de sjabloon lijmspray.
16. Haal het zand of de steentjes uit de glaasjes.  
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20. Stippel het motief van de sjablonen met beide kleuren op de betonnen cirkel.  

24. Plaats de theelichtjes in de glaasjes.  

Veel plezier en succes gewenst!  
Het OPITEC - Creatiefteam

23. Wilt u dit effect niet, dan hoeft u de lijmspray natuurlijk niet te gebruiken. Werkt u dan wel heel secuur, dat er geen 
verf onder het sjabloon terecht komt.  

22. Bij gebruik van de sjabloon lijmspray wordt het beton oppervlak glanzend.  
21. Laat de verf goed drogen. 

LET OP! Laat nooit theelichtjes branden zonder toezicht! 


