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Betonnen kruidenhouders
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm vierkant ca. 145 x 145 x 35 mm
Benodigd materiaal ca. 1000 g creatief beton 617483 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 naar verb-
ruik

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 naar verb-
ruik

Glas met kurk ca. ø 45 x 130 mm, inhoud ca. 150 ml 616133 1

Glas met kurk ca. ø 45 x 200 mm, inhoud ca. 270 ml 616144 2

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Aanbevolen gereedschap
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks 729399

Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

Benodigd gereedschap:
ondergrond, schaar, keukenrol, vershoudfolie, brede borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), 
mengkom, garde (of spatel), steenstjes

1. Betonnen houder

1. Gietvorm rijkelijk met Formestone bestrijken (zie productbeschrijving). 
2. Alle drie de glaasjes meerdere keren in de Formalate dopen (zie productbeschrijving).
3. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
4. De gietvorm vierkant ca. 1 cm vullen met creatief beton.
5. Het beton zo lang laten harden tot de glaasjes zonder in te zakken op de betonlaag neergezet kunnen 
worden.
6. Glaasjes op de betonnen laag zetten, met steentjes verzwaren. 
7. Resterende hoogte van de gietvorm met beton vullen.
8. Na enige tijd, wanneer het beton gehard is maar nog niet compleet uitgehard is, de glaasjes weer uit 
het beton halen. Resterende nog vochtige plekken laten drogen.
9. Latex laag van de glaasjes verwijderen. 
10. Glaasjes omspoelen, laten drogen en daarna met bijv. azijn, olie of snoepjes vullen.
11. De glaasjes in de gaten van het beton plaatsen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm rond ca. ø 185 mm, ca. 35 mm
Benodigd materiaal: ca. 1350 g creatief beton 617461 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 naar verb-
ruik

Reageerbuisjes ca. ø 20 mm x 200 mm, 3 stuks 451308 3

Kurken ca. ø 17(20) x 24 mm, 5 stuks 606505 2

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Kantfineer ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm dik, mahonie 724920 1

Aanbevolen gereedschap
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks 729399 1

Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Populier triplex ca. 21 x 30 cm, naturel 717038 1

Beuken rondhout ca. ø 20 x 500 mm, naturel 683533 2

Benodigd gereedschap:
ondergrond, liniaal, stift, papier, schaar, keukenrol, houten plankje, rondhout, lijmpistool met 
lijmsticks, handzaag, vershoudfolie, brede borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), meng-
kom, garde (of spatel), plat bord (onderzetter) steentjes, figuurzaag

2. Beton houder
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Plaatsbepalers voor de kruidenhouder voorbereiden. De grootte 
van de gietvorm op het triplex tekenen. Met de figuurzaag de cir-
kel uitzagen. Beide rondhoutjes in  ca. 10 cm lange stukken zagen 
(nodig zijn 9 houten stukjes). Houten stukjes meerdere keren voor 
de helft in de Formalate dopen. (hoe dikker de latexlaag hoe beter 
het los komt). Houten stukken (met schone kant) op de gewenste 
posities op de triplex cirkel plakken (lijmpistool).

Creatief beton volgens de productbeschrijving klaarmaken. Giet-
vorm met Formestone meerdere keren bestrijken (let op produc-
tbeschrijving). Goed laten drogen. Een ca. 1 cm hoge laag beton 
in de gietvorm gieten. Laag laten uitharden, tot de plaatsbepaler 
niet meer in het beton zakt.

Resterende beton erbij, plaatsbepalers in de gevulde 
gietvorm goed zetten.

Onderzetter met steentjes, voor het verzwaren, op de plaatbepa-
lers zetten. Beton laten harden. Wanneer deze niet meer verschui-
ven, de plaatsbepalers verwijderen. Resterende vocht van het 
beton laten drogen. Lengte van het kantfineer aan de betonnen 
plaat afmeten. Kantfineer met het lijmpistool om de betonnen 
plaat plakken.
Reageerbuisjes omspoelen, laten drogen, met kruiden vullen. 
Vershoudfolie tussen de kurk en de kruiden leggen. Kork erop 
plaatsen. 
De reageerbuisjes in de gaten van de betonnen plaat zetten.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm rond ca. ø 105 mm, ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 410 g creatief beton 617449 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 alternatief

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alternatief

Keramiek - peper en zout stelletje Yin-Yang, ca. ø 70 x 85 mm, wit, 2 stuks 620156 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Kantfineer ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm dik, mahonie 724920 1

Aanbevolen gereedschap
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks 729399 1

Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Keramiek kopjes ca. ø 75 x 105 mm, wit, 2 stuks 576756 1

Benodigd gereedschap:
ondergrond, liniaal, stift, schaar, keukenrol, lijmpistool met lijmsticks, brede borstelpenseel, 
maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), steentjes

3. Beton houder

1. Gietvorm rijkelijk met Formestone bestrijken (zie productbeschrijving). 
2. Keramiek kopje (of iets dergelijks als plaatsbepaler) meerdere keren in de Formalate 
dopen (zie productbeschrijving).
3. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
4. De gietvorm rond ca. 1 cm vullen met creatief beton.
5. Het beton zo lang laten harden tot het kopje zonder in te zakken op de betonlaag 
neergezet 
kan worden.
6. Kop op het beton zetten, met steentjes verzwaren.
7. Resterende hoogte van de gietvorm met beton vullen.
8. Na enige tijd, wanneer het beton gehard is maar nog niet compleet uitgehard is, 
het kopje weer uit het beton halen. Het resterende vocht goed laten drogen.
13. Latex laag van het kopje verwijderen. 
10. In het gat van de betonnen plaat het peper en zout stelletje plaatsen. Veel plezier gewenst!

Het OPITEC-Team
T004K005


