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Betonnen sieraden
MOD  PODGE® Siliconenvorm ‘Edelstenen’

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
MOD PODGE® Siliconen vorm ‘edelstenen’, 9 motieven ca. 8-80 mm 583869 1

Fijn beton voor sieraden, 500 g 608792 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Kettelstiften ca. 32 mm, ca. ø 0,5 mm, zilverkleur, 100 stuks 584991 1

Art Deco lijm vernis 50 ml 449927 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, zilverkleur, 6 stuks 400361 1

Imitatie leren koord ca. ø 1 mm, 5m/op rol zwart 305339 1

Satijnen koord ca. ø 1 mm, 6m/op rol, zilverkleur 559174 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mengbeker ca. 1000 ml, 12 stuks 478427 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, maatbeker, mengkom, roerstaafje, plantaardige olie (of scheidingsmiddel), keukenpapier, rond- en borstelpenseel, zijsnijtang,  
schaar, plakband
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MOD  PODGE® Siliconenvorm ‘Sieraad ornamenten’

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
MOD PODGE® Siliconen vorm ‘sieraad ornamenten’, 7 motieven ca. 15-40 mm 583847 1

Fijn beton voor sieraden, 500 g 608792 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Kettelstiften ca. 32 mm, ca. ø 0,5 mm, zilverkleur, 100 stuks 584991 1

Art Deco lijm vernis 50 ml 449927 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, zilverkleur, 6 stuks 400361 1

Imitatie leren koord ca. ø 1 mm, 5m/op rol zwart 305339 1

Satijnen koord ca. ø 1 mm, 6m/op rol, zilverkleur 559174 1

Ketting ca. 1m x 3 mm, zilverkleur 548023 2

Tussenringen gehard, ca. ø 6 mm, zilverkleur, 50 stuks 583814 1

Oorhangers ca. 20 mm, platinakleur, 12 stuks 512132 1

Metalen hanger ‘Kroon, ca. 18 x 22 mm, platinakleur, per stuk 721852 1

Metalen kralen met ophang oogje, ø 6 x 4 mm, oud-platinakleur 722836 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mengbeker ca. 1000 ml, 12 stuks 478427 1

Sieraden tangenset, rond- en gebogen tangen, zijsnijtang 512509 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, maatbeker, mengkom, roerstaafje, plantaardige olie (of scheidingsmiddel), keukenpapier, rond- en borstelpenseel, zijsnijtang,  
schaar, plakband
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Handleiding
(basis handleiding en voor alle drie siliconenvormen geschikt)

1. Siliconen vorm met het scheidingsmiddel insmeren. (scheidingsmiddel volgens de productbeschrijving gebruiken)
2. Fijn beton volgens de productbeschrijving met water vermengen.
3. Omdat er in de siliconenvormen geen gaatjes zijn aangebracht, worden ingekorte kettelstiften in het fijn beton ingegoten.
4. Siliconen vorm vullen, een nacht het beton laten harden en vervolgens uit de vorm verwijderen.
5. Het restvocht laten drogen.
6. Lakvernis (volgens de productbeschrijving gebruiken) met een penseel aanbrengen, ontluchten, het bladmetaal er op leggen
7. Indien gewenst, de sieraad onderdelen met behulp van een rondtang in hangen of met band bevestigen.
8. Leder koord of satijn koord op de gewenste lengte afknippen en bevestigen.
9. Het begin en einde van de ketting wordt met een tussenring verbonden.
10. Voor de oorbellen worden de oorhangers met een tussenring aan de betonnen hanger gefixeerd.

MOD  PODGE® Siliconenvorm ‘cabochon’

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sculpey® siliconenvorm ‘Cabochon’, 12 motieven ca. 14-32 mm 442752 1

Fijn beton voor sieraden, 500 g 608792 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Kettelstiften ca. 32 mm, ca. ø 0,5 mm, zilverkleur, 100 stuks 584991 1

Art Deco lijm vernis 50 ml 449927 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, zilverkleur, 6 stuks 400361 1

Satijnen koord ca. ø 1 mm, 6m/op rol, zilverkleur 559174 1

Tussenringen gehard, ca. ø 6 mm, zilverkleur, 50 stuks 583814 1

Metalen tussendeel ‘Spikes’, ca. ø 12 x 9 mm oud-platina 722892 1

Metalen hanger ‘Schijf’, ca. ø 23 mm, platinakleur 572419 1

Tussenringen ca. ø 15 mm, 8 stuks, platinakleur 583836 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mengbeker ca. 1000 ml, 12 stuks 478427 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, maatbeker, mengkom, roerstaafje, plantaardige olie (of scheidingsmiddel), keukenpapier, rond- en borstelpenseel, zijsnijtang,  
schaar, plakband
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Handleiding

1. Siliconen vorm met het scheidingsmiddel insmeren. (scheidingsmiddel volgens de productbeschrijving gebruiken)
2. Fijn beton volgens de productbeschrijving met water vermengen.
3. De siliconen vorm vullen, een nacht laten drogen, dan verwijderen uit de vorm.
4. Het restvocht laten drogen.
5. De stickers naar het betonnen model aanpassen (uitknippen) en opplakken.
6. Leder koord in hangen, kralen in hangen en de uiteinden knopen.

 Sieraad gietvormen voor beton

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sieraad gietvorm – hanger ‘Hart’,      benodigd sieraad beton: ca. 7 g 509423 1

Sieraad gietvorm – hanger ‘Tag’,      benodigd sieraad beton: ca. 8 g 508863 1

Sieraad gietvorm – hagner ‘Ovaal’    benodigd sieraad beton: ca. 5 g 509412 1

Sieraad gietvorm – hanger ‘Diamant benodigd sieraad beton: ca. 5 g 508988 1

Fijn beton voor sieraden 500 g 608792 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Postzegel stickers, ca. 25 x 35 mm, 72 stickers 576778 1

Metalen kralen met punten, ca. ø 9 x 6 mm, platinakleur, 4 stuks 584913 1

Imitatie leren koord, ca. ø 1 mm, 5 m/op rol, zwart 305339 1

Imitatie leren koord, ca. ø 1 mm, 5 m/op rol, lichtbruin 305395 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mengbeker ca. 1000 ml, 12 stuks 478427 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, maatbeker, mengkom, roerstaafje, plantaardige olie (of scheidingsmiddel), keukenpapier, schaar, plakband
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam

Handleiding
1. Siliconen vorm met het scheidingsmiddel insmeren. (scheidingsmiddel volgens de productbeschrijving gebruiken).
2. Fijn beton volgens de productbeschrijving met water vermengen.
3. De siliconen vorm vullen, een nacht laten drogen, dan verwijderen uit de vorm.
4. Het restvocht laten drogen.
5. Ronde hanger – lakvernis (volgens de productbeschrijving gebruiken) met een penseel opbrengen, ontluchten en het bladmetaal er op leggen.
6. De ruitvormige hanger – sjabloon (van nr. 442936) op het beton model leggen,  verf (van nr. 442936) dun opbrengen, met de schraper verdelen,  

sjabloon er af halen, verf laten drogen.
7. Indien gewenst, sieraad deel met behulp van een tussenring en de rondtang in hangen, of met band en in hang oogje bevestigen.
8. Leder koord en ketting op de gewenste lengte afknippen en er aan hangen.
9. Het begin en einde van de ketting wordt met een tussenring verbonden.

Sieraad gietvormen voor beton

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sieraad gietvorm – hanger rond, ca. ø 39 mm, nodig ca. 15g beton 588375 1

Sieraad gietvorm – hanger ruit, ca. 29x39 mm, nodig ca. 10g beton 588397 1

Fijn beton voor sieraden 500 g 608792 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Art Deco lakvernis 50 ml 449927 1

Art Deco bladmetaal, ca. 1140x140 mm, zilverkleur, 6 blaadjes 400361 1

Sculpey® sjablonen en verfset, 7-delig 442936 1

Imitatie leren koord, ca. ø 1 mm, 5m/op rol, zwart 305339 1

 Ketting, ca. 1 m x 3 mm, zilverkleur 548023 2

Tussenring gehard, ca. ø 6 mm, 50 stuks, platinakleur 583814 1

Metalen kraal met oogje, ø 6 x 4 mm, oud-platinakleur 722836 1

Metalen hanger ‘Blad’, ca. 36 x 21 mm, zilverkleur 721760 1

Metalen hanger ‘Rond’, ca. ø 23 mm, zilverkleur 725719 1

Metalen hanger ‘Klaverblad’, ca. ø 15 mm, platinakleur 515758 alternatief

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mengbeker ca. 1000 ml, 12 stuks 478427 1

Sieraad tangenset, rond, gebogen,zijsnijtang 512509 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, maatbeker, mengkom, roerstaafje, plantaardige olie (of scheidingsmiddel), keukenpapier, rond- en borstelpenseel, rondtang,  
zijsnijtang, schaar, plakband


