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Betonnen kegelspel
Handleiding

Benodigd materiaal voor de speelfiguren: Artikelnummer Aantal
Latex 3D-gietvorm - Matroesjka, 3D-vorm, ca. ø 20 x 35 mm, ø 25 x 50 mm,  
 ø 30 x 75 mm, benodigd materiaal: ca. 150 g sieraadbeton, (15 g klein,  
 40 g medium, 95 g groot) 3-delig

634940 1

6 x benodigd materiaal: ca. 15 g matroesjka klein 

4 x benodigd materiaal: ca. 40 g matroesjka medium

1x benodigd materiaal:ca. 95 g matroesjka groot

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692  alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806  alternatief

Knutselvilt, 100% polyester, bont gesorteerd, ca. 200 x 300 x 1,5 mm, 10 stuks 512037 1

Knutselvilt, 100% polyester, bont gesorteerd, ca. 200 x 300 x 1 mm, 10 stuks 417821 1

Knutselvilt, 100% polyester, 150 g/m2, ca. 5 m x 450 mm, ca. 1,5 mm dik, 1 rol, grijs 512323 1

Knutselvilt, 100% polyester, 150 g/m2, ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm dik, 10 stuks, grijs 512150  alternatief

Wiebelogen met bewegende pupillen, 100 stuks, ca. ø 6 mm 535165 1

Wiebelogen met bewegende pupillen, 100 stuks, ca. ø 8 mm 535176 1

Chenilledraad, gestreept, ca. 30 cm, kleurrijk gesorteerd, ø 8 mm, 200 stuks 624873 1

Chenilledraad, ca. 50 cm, in 10 kleuren gesorteerd, ø 9 mm, 10 stuks 510921  alternatief

Marabu acrylverf decormat 50 ml, wit 455713 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, middengeel 455595 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, geelgroen 485873 1
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Marabu acrylverf decormat 50 ml, lavendel 484349 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, azuurblauw 486053 1

Marabu do it spray satin mat 150 ml, wit 618205 1

POSCA Markers PC-5M basiskleuren, medium brede punt, 8 stuks 615883 1

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

Fijne glitter 8 g, goud 496533 1

Fijne glitter, 8 g, zilver 496544  alternatief

Universele knutsellijm 90 g 539697 1

Benodigd materiaal voor de kegelbaan:
Grenen plank, 20 mm dik, 150 mm breed,  
 speciale maat lengte: ca. 100 cm 627508 2

Grenen plank, 20 mm dik, 100 mm breed,  
 speciale maat lengte: ca. 100 cm 627003  alternatief

Grenen lat, 2 zijden glad geschaafd, 2 kanten netjes gezaagd,  
 ca. 500 x 10 x  60 mm 640714 1

Grenen lat, 2 kanten vlak geschaafd, 2 kanten netjes gezaagd,  
ca. 500 x 10 x 50 mm 640219 2

Grenen lat, 2 kanten vlak geschaafd, 2 kanten netjes gezaagd,  
 ca. 250 x 30 x 30 mm 610218 1

Geribbelde beuken staaf - deuvel, 500 mm lang, ca. ø 10 mm, 10 stuks 606332 1

Ponal® Express houtlijm, 120 g 301149 1

Glazen knikkers, vrijblijvend gesorteerd, ca. ø 16 mm / 25 mm, ca. 100 stuks 534413  alternatief

Glazen knikkers, ca. ø 25 mm, ca. 50 stuks 595329 1

Aanbevolen gereedschap
Gietvormhouder ca. 153 x 20 mm, verstelbaar om de 5 mm, 4-delig 617793 3

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Lange spuitmond ø 2,8 mm, precieze dosering,  geschikt voor lijmpistool N° 301128 en 
STEINEL® N° 319101. 319189 1

ADLER® vijlenset, met kunststof handvat, 150 mm,  van elk 1 driehoek, halfronde, vier-
kante, afgeknotte en ronde vijl, 5 stuks 367200 1

OPITEC decoupeerzaagbeugel, Vernikkelde beugel, met zijdelings verstelbare klemmen 
en houten handvat voor stiftzaagjes 170 mm lang 350091 1

OPITEC stiftzaagblaadjes - hout, 170 mm lang, stiftafstand 163 mm, 12 stuks 351281 1

IDEAL lijmklem 100 x 500 mm 314570 2

Benodigd gereedschap
ondergrond, schaar, liniaal, meetlint, maatbeker, spatel of garde,  
 mengkom, gietvormhouder, beker (voor gietvormhouder), handzaag, vijlen, vlakke-/
borstel-/rondpenseel, waterbeker, keukenpapier, lijmklemmen,  
 knutsellijm, lijmpistool met lijmsticks, zijsnijtang, accuschroefboor met houtboor, 
passende schroeven
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Om de latexvorm te beschermen, meerdere keren met Formesto-
ne bestrijken (gebruik Formestone volgens de productinstructies). 
Laat het drogen. Met een gietvormhouder de latex vorm, op z'n 
kop, in een beker hanger (de latex vorm moet vrij hangen om 
deuken te voorkomen). Het fijnbeton volgens de productbeschri-
jving klaarmaken. Het beton in de latex vorm gieten, ca. 1 - 2 
dagen laten drogen. De latex vorm verwijderen. Het restvocht 
laten drogen. 

De betonnen kegelfiguren beschilderen en decoreren. (voor de 
verlijming kan de knutsellijm of het lijmpistool gebruikt worden).

Handleiding betonnen kegelfiguren:
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Vierkante lat op ca. 10 cm inkorten. 
Met een vijl een inkeping in de bovenkant van de  
 lat vijlen ( keu houder). 
Beide rechthoekige latten van 5 cm breed blijven zo maar de 
rechthoekige lat van 6 cm breed op ca. 32 cm afzagen.

Beide 15 x 100 cm latjes (alleen nog maar de bovenkant) en de 
geribbelde beuken rondhout staaf (de keu) met Marabu acrylverf 
decormat wit schilderen.  (De zijkanten worden pas na het lijmen 
geverfd). De verf laten drogen. 

Verf de zijdelen met Marabu acrylverf decormat azuur. Laat de 
verf drogen.

De vilten strook (ca. 15 x 104 cm) voor in het midden van de witte  
 lat afmeten en knippen.
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Handleiding kegelbaan:
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Lijm beide witte latjes in de lengte aan elkaar.  
(kan worden vastgezet met een lijmklem).
In het midden van de lat de vilten strook  
 lijmen. 
 Aan de bovenkant van de kegelbaan eerst aan de zijkant de 
rechthoekige latjes bevestigen, ook met de lijmklem vastzetten. 

De keu met vilt beplakken, aan de punt van de keu meerdere 
lagen grijze vilten cirkels plakken. De nog niet beschilderde delen 
wit schilderen. Indien gewenst kan ook de onderkant wit geschil-
derd worden. 

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Daarna aan de bovenkant over de gehele breedte, het horizontale 
rechthoekige latje plaatsen.  
Aan de onderkant van de kegelbaan de keu houder vastzetten 
(lijm of schroef).
De lijm laten drogen.


