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Betonnen sieraden
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sieraden gietvorm - hanger Diamant, benodigd materiaal: ca. 5 g sieraadbeton 
ca. 25 x 39 mm 508988 1

Sieraden gietvorm - hanger Ovaal, benodigd materiaal: ca. 5 g sieraadbeton 
ca. 17 x 39 mm 509412 1

Sieraden gietvorm - hanger Hart, benodigd materiaal: ca. 7 g sieraadbeton 
ca. 25 x 39 mm 509423 1

Sieraden gietvorm - hanger Rond, benodigd materiaal: c.a 15 g sieraadbeton 
ca. ø 39 mm 588375 1

Siliconen vorm - Diamanten, ca. 135 x 85 x 15 mm, 10 motieven, ca. 17 - 40 x 12 mm, 
benodigd materiaal: ca. 35 g sieraadbeton 625835 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Scheidingsmiddel - Formestone, voor het voorbehandelen van vormen van kunststof, 
latex en silicone, 100 ml 480666 1

Inka Gold Premium, 62,5 g, zilver 624817 1

Metalen hanger - Engel, platinakleur, ca. 40 mm, rijggat: ca. 2 mm, per stuk 563669 1

Metalen delen - rond, platinakleur, afmeting: ca. ø 34 mm, rijggat: ca. 1,5 mm, 2 stuks 728887 1

Metalen hanger - kwast, oudplatinakleur, ca. ø 11 x 60 mm, rijggat: ca. 3 mm, 
per stuk 722973 1

Kunststof collier, 1-rij, met mini karabijnsluiting, zwart, per stuk 730358 1

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

Leren koord, metallic effect, ca. ø 1,5 mm x 1 m, 10 stuks, zilverkleur 730200 1
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Magic String, elastisch, 0,7-0,8 mm dikke draad, ca. 5 m, zwart 534354 1

Glaskralen geslepen, ca. ø 10 x 8 mm, rijggat: ca. 1,5 mm, zwart, 18 stuks 599471 1

Metalen kraal, zilverkleur, rijggat: ca. 1 mm, ca. ø  10 mm 506528 1

Tussenringen, ca. ø 6 mm, ca. 0,9 mm dik, platinakleur, 20 stuks 583803 1

Tussenringen, ca. ø 12 mm, zilverkleur, 20 stuks 206598 1

Universele knutsellijm 90 g 539697 1

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

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

Maatbeker set, 3 maten, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
werkmat, bakpapier, maatbeker, mengbeker voor beton, spatel, (wegwerp) handschoe-
nen, keukenpapier, schaar, borstelpenseel, waterbeker, ronde en platte tang

Sieraad hangers gieten
1. De binnenkant van de sieraden gietvorm met het scheidingsmiddel Formestone bestrijken. 
2. Meng sieraadbeton volgens de productinstructies.
3. Gietvormen (ook een ruit van de siliconen gietvorm Diamant) met sieraadbeton vullen.
4. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
5. Verwijder de betonnen sieraad hanger uit de vorm.
6. Het restvocht laten drogen.
7. Kleine betonnen ruit met Inka zilver beschilderen. 
8. De verf goed laten drogen.
9. De betonnen ruit op de beton hanger Diamant plakken (knutsellijm).

Hanger hart

Hanger rond

Hanger ovaal

Hangende diamant

1. Plaats een tussenring in de metalen hanger - engel.
2. Leren band door het gat van het betonnen hart rijgen.
3. Door het oogje van de engel een uiteinde van de leren band rijgen.
4. Beide banden na de engel vastknopen.
5. Als laatste de uiteinden van de band in de gewenste lengte vastknopen.

1. Door de betonnen cirkel en het metalen ronde deel een tussenring plaatsen.
2. Twee tussenringen in de eerste inhangen.
3. Kunststof collier door de laatste tussenring rijgen.
4. Collier met karabijn sluiten.

1. Betonnen hanger met knutsellijm in de binnenkant van de kwast fixeren.
2. Hang een tussenring in het bovenste oogje van de kwast.
3. Bevestig deze tussenring in het midden van de metalen ketting.
4. Sluit de metalen kettinguiteinden met een andere tussenring.

1. Magic string draad door het oogje van de hanger Diamant rijgen.
2. Rijg twee kralen door de twee draden van de draad, maak vast met knopen.
3. Aan het eind knoop beide uiteinden vast op de gewenste plaats.

Versier de hanger
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Siliconen vorm - Diamanten, ca. 135 x 85 x 15 mm, 10 motieven, ca. 17 - 40 x 12 mm,
benodigd materiaal: ca. 35 g sieraadbeton 625835 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Scheidingsmiddel - Formestone, voor het voorbehandelen van vormen van kunststof, 
latex en silicone, 100 ml 480666 1

Inka Gold Premium, 62,5 g, zilver 624817 1

Metalen ring met plaat, platinakleur, in grootte verstelbaar, ca. ø 17 mm, 
Plaat: ca. ø 16 mm, 4 stuks 575509 1

Metalen ring met plaat, platinakleur, in grootte verstelbaar, ca. ø 17 mm, 
Plaat: ca. ø 16 mm, 6 stuks 575495 alternatief

Universele knutsellijm 90 g 539697 1

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

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

Maatbeker set, 3 maten, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
werkmat, bakpapier, maatbeker, mengbeker voor beton, spatel, 
(wegwerp) handschoenen, keukenpapier, schaar, borstelpenseel, waterbeker

Betonnen ring

Beton ring gieten

1. De binnenkant van de sieraden gietvorm - Diamant met het scheidingsmiddel Formestone bestrijken. 
2. Meng sieraadbeton volgens de productinstructies.
3. Gietvormen vullen met beton.
4. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
5. Beton delen verwijderen uit de gietvorm.
6. Het restvocht laten drogen.
7. De modellen met Inka zilver beschilderen.
8. De verf goed laten drogen.
9. De gewenste beton vorm met knutsellijm op de plaat van de ring vastzetten.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


