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Paas decoratie van beton
Handleiding
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kunststof ei, ca. 60 mm, helder, 2-delig 
Benodigd materiaal: ca. 100 g creatief beton (volvorm) 490250

Kunststof ei, ca. 80 mm, helder, 2-delig 
Benodigd materiaal: ca. 250 g creatief beton (volvorm) 426020

Kunststof ei, ca. 100 mm, helder, 2-delig 
Benodigd materiaal: ca. 500 g creatief beton (volvorm) 490261

Kunststof ei, ca. 120 mm, helder, 2-delig 
Benodigd materiaal: ca. 750 g creatief beton (volvorm) 426031

Kunststof ei, ca. 140 mm, helder, 2-delig 
Benodigd materiaal: ca. 1000 g creatief beton (volvorm) 490364

Kunststof ei, ca. 160 mm, helder, 2-delig 
Benodigd materiaal: ca. 1800 g creatief beton (volvorm) 426042

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666

Transfer afbeeldingen - Vlinder, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel 811876

Transfer afbeeldingen - Hazen, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel 811887

décopatch® papier N°435, 20 g/m2, ca. 300 x 400 mm, 3 vel 615067

décopatch® papier N°770, 20 g/m2, ca. 300 x 400 mm, 3 vel 615182

décopatch® lijm 180 g 417843

OPITEC motiefpons - ovaal, grootte L, 50 x 35 mm 728337

OPITEC motiefpons - ovaal, grootte XXL, 75 x 52 mm 728371

Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, licht gebleekt, ca. 200 g 507722

Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturel 525163

Houtfineer stof, naturel, ca. 2,5 m x 6 cm 529313

Houtfineer stof, bruin, ca. 2,5 m x 6 cm 529335

Houtfineer stof, naturel, ca. 1,25 m x 20 cm 529461

Aanbevolen gereedschap
Penselen set, elk 1 platte kunsthaarpenseel Gr. 6, 10 en 1 puntige kunsthaarpenseel Gr. 
4,  3 stuks 469140

Gaten- en ogentang "Crop-a-Dile" 530866

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101

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

Benodigd gereedschap
werkmat, liniaal, stift, schaar, keukenpapier, zeef, maatbeker (of weegschaal), garde (of 
spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker, mes, plakband, lijmpis-
tool met lijmsticks, steentjes of zand om mee te verzwaren

Betonnen ei - volvorm
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Variant 1: Het opplakken van de transfer afbeeldingen (vlinder 
of haas): het gewenste patroon uitknippen, in water weken, 
voorzichtig het motief van het papier op het gewenste opbject 
schuiven en een beetje droog deppen.

De kunststof ei helften in elkaar steken. Met het lijmpistool een 
opening in de bovenkant van het ei smelten. Of met een zijsni-
jtang voorzichtig een opening insnijden.

Beide helften van het ei van binnen met Formestone meerdere 
keren bestrijken (volg de instructies van het product).
De Formestone laten drogen.

De helften weer in elkaar steken, met plakband fixeren. Het creatief beton volgens de product beschrijving met water 
mengen. Mochten er grote stenen in het beton zitten, dan kun-
nen deze eerst met een zeef verwijderd worden. Het ei met de 
punt eerst, in een houder met zand (of steentjes) plaatsen. Het 
vloeibare beton door de opening van het kunststof ei gieten. Het 
beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen. De kunststof vorm verwijde-
ren en het resterende vocht verder laten drogen. 

Het gieten van het beton ei

Decoratie
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Variatie 2: Décopatch® papier met de ovalen motiefpons stansen. 
Het ovalen motiefpapier met paperpatch op het betonnen ei 
plakken (werk volgens de productbeschrijving). Eenmaal droog 
verzegeld de lijmlak het oppervlak van het papier met een helde-
re, zijdemat en watervaste laag.

Het betonnen ei met juteband omwikkelen of de fineerstof 
gebruiken als manchet. Daarmee wordt bedoeld: de fineerstof op 
de gewenste lengte en breedte afknippen. Aan de grootte van het 
ei aanpassen. Manchet om het ei leggen,  met de gatentang een 
gat maken in beide uiteinden. Door de gaten een jutekoord halen 
en een strik maken.
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Een vlak betonnen ei

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kunststof ei, ca. 140 mm, helder, 2-delig 
Benodigd materiaal: ca. 500 g creatief beton (voor een ei helft) 490364 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 naar verbruik

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 naar verbruik

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 naar verbruik

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Metalen theelichthouder, ca. ø 68 x 15 mm, zilverkleur 614500 2

Schijfmagneten neodym, zeer krachtig, ø 8 x 4 mm, 5 stuks 208305 1

Transfer afbeeldingen - Vlinder, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel 811876 1

Transfer afbeeldingen - Hazen, 24 motieven, ca. 25 mm, zwart/wit, 2 vel 811887 alternatief

Waxinelichtjes in metalen behuizing, wit, 10 stuks 439208 1

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

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

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, keukenpapier, zeef, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of 
spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker, steentjes of zand
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1. Een helft van het kunststof ei van binnen met Formestone meerdere keren bestrijken (zie product beschrijving).

2. Formestone laten drogen.

3. Creatief beton (zie product beschrijving) met water mengen. Mochten er grote steentjes in het beton zitten, 

dan deze met een zeef verwijderen.

4. Het halve ei met het vloeibare beton vullen. Tot ca. 1 cm onder de rand.

5. Beton ca. 15 minuten laten harden.

6. Nadat het beton iets uitgehard is, de metalen theelichthouder in het beton drukken. De houder met steentjes of zand verzwa-

ren.

7. Indien gewenst ook een magneet in het beton plaatsen. De magneet moet voor ca. 1/3 deel aan het oppervlak te zien zijn. Het 

kan met behulp van een draad, gedurende de droogtijd, op de juiste plek gehouden worden. 

8. Beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.

9. De steentjes en de kunststof vorm verwijderen.

10. Het resterende vocht op het beton laten drogen.

11. De transfer afbeeldingen opplakken, dat wil zeggen, het gewenste patroon uitknippen, water weken, voorzichtig het motief 

van het papier op het gewenste object schuiven en een beetje droog deppen.

12. Indien gewenst, kan nu door de magneet, een theelepel op het betonnen ei gefixeerd worden. 



6

Betonnen ei met plant

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kunststof ei, helder, met opening aan de voorkant ca. 65 x 85 mm, 
ca. 110 x 160 mm, 2-delig
Benodigd materiaal: ca. 1500 g creatief beton

611764 1

Kunststof ei, ca. 80 mm, helder, 2-delig 426020 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

Voegenfinish 100 ml 547728 1

Aanbevolen gereedschap
Penselen set, elk 1 platte kunsthaarpenseel Gr. 6, 10 en 1 puntige kunsthaarpenseel Gr. 
4,  3 stuks 469140 1

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

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

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, keukenpapier, zeef, maatbeker (of weegschaal), mengkom, 
garde (of spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker, koord

1. Het kunststof ei in elkaar steken en de binnenkant meerdere keren bestrijken met Formestone (zie productbeschrijving).

2. Om het betonnen ei later te kunnen beplanten moet het kunststof ei met 80 mm in de grote eivorm gelegd worden. 

3. Daarmee wordt bedoeld, het kunststof ei 80 mm (volvorm) met steentjes of zand verzwaren.

4. De kleine ei-volvorm van buiten ook met Formstone beschermen.

5. Creatief beton volgens de productbeschrijving met water mengen. Indien het beton grotere stukjes steen bevat, deze via de zeef 

verwijderen.
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6. Het grote kunststof ei tot 2/3 vullen met beton.

7. Het kunststof ei 80 mm in het gegoten beton drukken.

8. Evt. nog bijvullen met beton.

9. Het kleine ei met plakband om het grote ei fixeren, zodat het tijdens het drogen op gelijke hoogte van elkaar blijft. 

10. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.

11. De kunststof vormen verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen. 

12. Indien gewenst kan de holling in het betonnen ei met voegenfinish beschermd worden. 

13. De binnenkant meerdere keren met voegenfinish bestrijken (zie productbeschrijving).

14. Nu kan het betonnen ei gevuld worden met een plant.
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Tafelloper en servettenring

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houtfineer stof, bruin, ca. 2,5 m x 6 cm 529335 1

Houtfineer stof, naturel, ca. 1,25 m x 20 cm 529461 1

Houtlazuur 50 ml, bruin/maronne 428260 1

décopatch® papier N°435, 20 g/m2, ca. 300 x 400 mm, 3 vel 615067 1

décopatch® papier N°770, 20 g/m2, ca. 300 x 400 mm, 3 vel 615182 1

décopatch® lijm 180 g 417843 1

OPITEC motiefpons - ovaal, grootte L, 50 x 35 mm 728337 1

OPITEC motiefpons - ovaal, grootte XXL, 75 x 52 mm 728371 1

Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturel 525163 1

Aanbevolen gereedschap
Penselen set, elk 1 platte kunsthaarpenseel Gr. 6, 10 en 1 puntige kunsthaarpenseel Gr. 
4,  3 stuks 469140 1

Gaten- en ogentang "Crop-a-Dile" 530866 1

Benodigd gereedschap
werkmat, keukendoek, borstelpenseel, waterglas, schaar

1. De brede houtfineer band indien gewenst met houtlazuur inkleuren. 

2. Met een borstelpenseel de lazuur op het band aanbrengen en laten drogen.

3. Smeer de onderkant van de band in met glazuur om het buigen van de band te minimaliseren. 

4. Verzwaar tijdens het drogen van de verf de band, zodat het niet zo erg vervormen kan. 

5. Décopatch® papier met de ovalen motiefpons stansen (beide groottes gebruiken). 

6. Het ovalen papier motief met paperpatch op het fineerband plakken (werk volgens de productbeschrijving).

7. Eenmaal opgedroogd verzegeld de lak het papier oppervlak met een heldere, zijdemat en watervaste laag.

Tafelloper
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1. Het smalle fineerband in de gewenste lengte knippen. 

2. Zoals bij de tafelloper beschreven, ovalen motiefpapier op de band fixeren (punt 5 - 7).

3. Na het drogen van de lijm beide uiteinden van de band met twee loodrechte gaten fixeren (met de gatentang). 

4. Indien gewenst, kan door de oogjes het jutekoord gehaald worden en met een strik vastgemaakt worden. 

Servettenringen
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


