
1

Handleiding

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
Grenen triplex plaat, ca. 300 x 600 x 8 cm, naturel 724063 1

Reeves acrylverf 75 ml, middengrijs 453467 1

Reeves acrylverf 75 ml, titaanwit 442318 1

Gietvorm - wereldkaart, 1 vorm, grootte ca. 230 x 330 mm, ca. 10 mm hoog,  
 benodigd materiaal: ca. 860 g sieraad beton 816407 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Scheidingsmiddel voor gietmassa 100 ml 480666 1

Raysin 200 - gietpoeder 1000 g 810892 1

Raysin 200 - gietpoeder 4000 g 810906 alternatief

Kleurpigment 20 ml, lagune 811957 1

Decoratief visnet, ca. 2 x 3 m, naturel 913121 1

Schelpen mix, box: ca. 95 x 95 x 40 mm, schelpen ca. 25 mm lang, 90 g,  
 crèmebeige 627114 1

Schelpen mix, box: ca. 95 x 95 x 40 mm, schelpen ca. 25 mm lang, 100 g, wit 627125 1

Glazen flesjes met kurk, ca. ø 20 x 50 mm, inhoud: elk ca. 10 ml, 5 stuks 556224 1

Cabbage Root, ca. 100 - 170 mm, wit, ca. 100 g, 23 stuks 566450 1

Little Paper Frames - fotolijsten, rechthoek en vierkant, 8 stuks 635784 1

Houten pins, ca. ø 12 x 20 mm, 20 stuks 808033 1

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

Spatels, ca. 30/75 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

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

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

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Mondstuk ø 2,8 mm, precieze dosering, geschikt voor lijmpistool  
 STEINEL® N° 319101. 319189 1

Benodigd gereedschap
werkmat, borstelpenseel, keukenpapier, maatbeker of weegschaal, mengbeker, garde op spatel,  
 (wegwerp)handschoenen, accuschroefboormachine met boortjes, schaar, liniaal, fijn zand

Handleiding

De gietvorm insmeren met het scheidingsmiddel voor gietmassa.
Deze laag goed laten drogen.
Meng het fijn beton volgens de productinstructies.

Gietvorm vullen met beton.
Laat het beton een nacht drogen.
Betonmodel verwijderen.
Het resterende vocht goed laten drogen.
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Meng de Raysin gietpoeder volgens de productbeschrijving.
Indien gewenst kan de gietmassa worden gekleurd met de toe-
voeging van gekleurde pigmenten.
Giet de afzonderlijke landen in een hele dunne laag. 
Laat de gietmassa uitharden.

De houten plaat erbij pakken.
Om het later te kunnen ophangen, aan de bovenkant van de 
plaat, twee gaten boren.
Houten plaat met grijze verf gronden.
Met een grove borstelpenseel witte accenten plaatsen.
De verf laten drogen.
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Veel plezier gewenst! Het Opitec Creatief-Team

Betonnen wereldkaart, raysin landen en foto's (met lijsten)  
 op de beschilderde houten plaat vastzetten (lijmpistool).
De uitgeprinte reisroute, met pins, op de houten plaat vastprik-
ken.
Bevestig tot slot het visnet, schelpen en de cabbage root ter 
decoratie (lijmpistool).
Glazen flesje met zand vullen en sluiten.
Het flesje met zand op de houten plaat vastzetten. 
Evt. de lege plekken opvullen met reis souveniers    .

Vouw de fotolijsten volgens de knutselhandleiding.
Plak uw eigen reisfoto's in de kaders.
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