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Harten
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm hart, ca. 185 x 200 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 1000 g 
Raysin 810973 1

Gietvorm hart, ca. 110 x 120 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 300 g Ray-
sin 810962 1

Raysin 200 - gietpoeder wit, 400 g 810881 1

Raysin 200 - gietpoeder wit, 1000 g 810892 1

Raysin 200 - gietpoeder wit, 4000 g 810906 naar verbruik

Kleurpigment 20 ml, fuchsia 811924 1

Kleurpigment 20 ml, lavendel 811935 1

Houten wasknijpers, ca. 25 x 3 mm, naturel, 100 stuks 513815 1

Houten wasknijpers, ca. 40 x 7 mm, naturel, 50 stuks 545265 1

Marabu - do it satin mat spray 150 ml, zwart 618216 1

Glansfolie, verschillende kleuren, ca. 110 x 156 mm, 20 stuks 615584 1

Hoooked 100% natural jute, 45 m, roze 616638 1

Ophang plaatjes, ca. 25 x 28 x 7 mm, 10 stuks 480585 1

Houten schildersezel, ca. 235 x 230 x 500 mm, naturel 729609 1

Universele knutsellijm 80 ml 539697 1

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

OPITEC motiefpons 'Hart', S, 25 x 21 mm 535338 1

OPITEC motiefpons 'Hart', L, 49 x 42 mm 500018 1

OPITEC motiefpons 'Hart', XXL, 73 x 62 mm 541146 1

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

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

Benodigd gereedschap
onderlegger, keukenweegschaal, keukenpapier, schaar, spatel, maatbeker, mengkom, 
garde, knutsellijm (of lijmpistool met lijmsticks), pons 'hart'
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1. Gietvorm met water en afwasmiddel schoonmaken.

2. Raysin gietmassa klaarmaken volgens de productbeschrijving.

3. De vloeibare gietmassa over 4 mengbekers verdelen.

4. Voeg de kleurpigment fuchsia in verschillende hoeveelheden 

toe in twee bekers. Dit resulteert in twee verschillende tinten.

5. In de derde beker lavendel toevoegen.

6. Laat de vierde beker wit.

7. Nu afwisselend de gekleurde gietmassa in de vorm gieten.

8. Zorg ervoor dat de vorm voor het drogen en bijvullen van de 

gietmassa, enigszins "gekanteld" is oftewel schuin staat. 

9. De gietvorm compleet vullen.

10. Laat de gietmassa ca. 1 - 3 dagen drogen.

11. Haal het Raysin hart uit de gietvorm.

12. Het restvocht laten drogen.
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Het decoreren van de harten

Handleiding

1. Houten wasknijpers met zwarte verfspray kleuren.

2. De verf goed laten drogen.

3. Van het Hoooked garen een strik maken en vastknopen.

4. Wasknijpers en strik met lijm op de bovenkant van het hart bevestigen.

5. Verschillende groottes harten uit de glansfolie knippen (motiefpons).

6. Deze aan de wasknijpers bevestigen.

7. Plaats desgewenst het hart op een houten ezel.

1. De zwaan compleet wit verven (verfspray).

2. Spray een vleugje roze.

3. Zet met de roze verfspray accenten.

4.De verf goed laten drogen.

Paper Art zwaan

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Paper Art zwaan, om neer te zetten, naturel, ca. 200 x 25 x 180 mm 611616 1

PintyPlus® krijtverf spray, 400 ml, wit 609949 1

PintyPlus® krijtverf spray, 400 ml, roze 609846 1

PintyPlus® krijtverf spray, 400 ml, pink 609857 1
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm 'Hart', ca. 230 x 290 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 2000 g 
Raysin 617427 1

Raysin 200 - gietpoeder wit, 1000 g 810892 2

Raysin 200 - gietpoeder wit, 400 g 810881 naar verbruik

Raysin 200 - gietpoeder wit, 4000 g 810906 naar verbruik

Kleurpigment 20 ml, fuchsia 811924 1

Kleurpigment 20 ml, lavendel 811935 1

Schoolbordfolie, zelfklevend, incl. 5 krijtjes in verschillende kleuren, ca. 2 m x 450 mm 581694 1

Edding 4095 krijtmarkers, in de kleuren 2x wit, neongeel, neonoranje en pink, 5 stuks 562814 1

Hoooked 100% natural jute, 45 m, roze 616638 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

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

Maatbekers van kunststof, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

Mengbekers, van kunststof, transparant, 12 stuks 478427 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, stift, keukenweegschaal, keukenpapier, plasticfolie, plakband, houtjes, 
snoeischaar, schaar, spatel, maatbeker, mengkom, garde, lijmpistool met lijmsticks
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Schoolbord 'Hart'

Handleiding

1. Gietvorm met water en afwasmiddel schoonmaken.

2. Om later het hart te kunnen  ophangen, twee gaten maken.

3. Dat wil zeggen, twee houtjes met plasticfolie omwikkelen, met 

plakband fixeren.

4. Houtjes met het lijmpistool op de gewenste plek plaatsen.

5. De houtjes moeten hoger zijn dan de gietvorm.
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1. Gietvorm met water en afwasmiddel schoonmaken.

2. Om later het hart te kunnen  ophangen, 

twee gaten maken.

3. Dat wil zeggen, twee houtjes met plasticfolie omwikkelen, 

met plakband fixeren.

4. De houtjes met het lijmpistool op de gewenste 

plekken plaatsen.

5. De houtjes moeten hoger zijn dan de gietvorm.

12. Dan de tweede beker in de vorm gieten.

13. Ga op dezelfde manier te werk met de derde beker.

14. Laat de gietmassa ca. 1 - 3 dagen drogen.

15. Haal het Raysin hart uit de gietvorm.

16. Verwijder de houten stokjes.

17. Het resterende vocht goed laten drogen.

18. Het Raysin hart op de achterkant van de schoolbord folie 

leggen.

19. Met een stift de vorm natekenen.

20. Knip het hart uit de schoolbord folie en op het 

Raysin hart plakken.

21. Op het schoolbord folie iets schrijven met krijt.

22. Jute garen afknippen, de streng door beide 

gaten halen en aan de voorkant een knoop in elk uiteinde maken.

6. Raysin gietmassa klaarmaken volgens de productbeschrijving.

7. De vloeibare gietmassa over 3 mengbekers verdelen.

8. Doe in twee bekers wat van de kleur fuchsia en lavendel. De 

derde beker blijft wit.

9. Met een spatel de verf mengen.

10. De eerste beker in de vorm gieten.

11. Wacht totdat de gietmassa "staat", dit is belangrijk zodat de 

twee verschillende verflagen niet samenvloeien.
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm 'Hart', ca. 230 x 290 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 2000 g 
creatief beton 617427 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130   naar verbruik

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 naar verbruik

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Ophang plaatjes, ca. 25 x 28 x 7 mm, 10 stuks 480585 1

LED-lichtsnoer met schakelaar, binnenverlichting, 20 LED's, warmwit licht 808712 1

Organza band met draadkant, ca. 5 m x 25 mm, per rol 809431 1

Lint met weefkant, ca. 10 m x 10 mm, wit, per rol 486703 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

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

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

Plamuurmessen set, ca. 30 /75 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

Benodigd gereedschap
ondergrond, stift, liniaal, borstelpenseel, waterbeker, (wegwerp)handschoenen, 
keukenweegschaal, keukenpapier, plasticfolie, plakband, houtjes, snoeischaar, schaar, 
spatel, maatbeker, keukenweegschaal, mengkom, garde, lijmpistool met lijmsticks
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Betonnen verlicht hart
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Handleiding
1. Er zijn ten minste 20 gaten nodig om de reeks lichten in het hart te plaatsen.

3. Dat wil zeggen, twintig houtjes met plasticfolie omwikkelen, met plakband fixeren.

3. Houtjes met het lijmpistool op de gewenste plekken plaatsen.

4. De houtjes moeten hoger zijn dan de gietvorm.

5. Om later het hart op te kunnen hangen, worden twee ophang plaatjes in de mal gelegd. Fixeer met een beetje lijm.

6. De gietvorm meerdere keren bestrijken met Formestone.

7. De houten stokjes ook.

8. Gebruik Formestone volgens de productinstructies.

4. Creatief beton volgens de productinstructies klaarmaken.

10. Creatief beton in de vorm gieten.

11. Beton ca. 1 - 2 dagen laten harden.

12. Hartvorm uit de vorm verwijderen.

13. Verwijder de plaatsbepalende houtjes.

14. Het resterende vocht van het hart goed laten drogen.

15. Een stuk lint afknippen.

16. Deze door twee gaten halen en op de achterkant van het hart vastknopen.

17. Nog een stuk lint door de (20) gaten halen.

18. Lichtsnoer, van achteraf, in de gaten steken.

19. Bevestig indien nodig de afzonderlijke LED-lampjes aan de achterkant van het hart met lijm.

20. Met organza en lint een strik maken.

21. Bevestig dit met lijm op de voorkant van het hart.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


