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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sieraden gietvorm - hanger ’Diamant', ca. 25 x 39 mm 
Benodigd materiaal: ca. 5 g sieraad beton 508988 1

Sieraden gietvorm - hanger ’Ovaal lang', ca. 17 x 39 mm  
Benodigd materiaal: ca. 5 g sieraad beton 509412 1

Sieraden gietvorm - hanger 'Rond', ca. ø 39 mm, 
Benodigd materiaal: ca. 15 g sieraad beton 588375 1

Sculpey® siliconenvorm - cabochon, 4 motieven, elk 3 groottes, ca. 14 - 32 mm, 
Benodigd materiaal: ca. 70 g sieraad beton 442752 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Koudglazuur set 200 ml 424222 1

Koudglazuur set 50 ml 437939 alternatief

Acryl chatons, ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, kristal 726380 1

Acryl chatons, ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g gitzwart 726391 1

Rocailles transparant, ca. ø 2,6 mm, 17 g, grijs-zilver 707740 1

Rocailles transparant, ca. ø 2,6 mm, 17 g, donkergroen-zilver 726047 1

Fijne glitter 8 g, goud 496533 1

Fijne glitter, 8 g, zilver 496544 1

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

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, goudkleur 400372 1

Art Deco lijmvernis 50 ml 449927 1

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

Hobby Line blanke lak spray, 400 ml, glanzend 450827 1

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

Imitatie leren koord, ca. ø 1 mm, 25m/rol, zwart 318909 alternatief

Paper-Art puntzak, ca. ø 75 x 180 mm, naturel, benodigd materiaal: ca. 750 g creatief 
beton 487646 2

Paper-Art puntzak, ca. ø 100 x 270 mm, naturel, 
Benodigd materiaal ca. 1000 g creatief beton 487624 1

Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml 572109 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 alternatief

Universele knutsellijm 80 ml 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
ondergrond, bakpapier, maatbeker, mengbeker voor beton en koudglazuur, spatel, 
(wegwerp)handschoenen, keukenpapier, afwasmiddel, schaar, (grof en fijn) borstelpen-
seel
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Sieraden hanger

Betonnen ring

Sieraad kegel
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1. Maak de binnenkant van de diamantvorm schoon met afwasmiddel en water. 

2. Meng het koud glazuur volgens de productinstructies.

3. Vul de gietvorm voor de helft met koud glazuur.

4. Plaats direct chatons, rocailles, glitter,  bladmetaal  in het koudglazuur.

5. Laat het koudglazuur 1 - 3 dagen drogen.

6. Meng het sieraadbeton volgens de productinstructies.

7. De andere helft van de gietvorm met beton vullen.

8. Laat het sieraadbeton ca. 1 - 3 dagen drogen.

9. Haal de sieraadhanger uit de vorm.

10. Het restvocht laten drogen.

11. De glazuurlaag is in dit geval mat, desgewenst kan deze laag worden bedekt met een laag glanzende blanke lak.

12. De lak goed laten drogen.

13. Knip het kunstleren koord op de gewenste lengte. 

14. Leid het stuk leer door het gat in de sieraadhanger. 

15. Leg een knoop in de uiteinden. 

1. Maak de binnenkant van de Sculpey® cabochon siliconenvorm schoon met afwasmiddel en water. 

2. Meng het koud glazuur volgens de productinstructies.

3. Het gewenste gietvorm model met koudglazuur vullen.

4. Plaats direct chatons, rocailles, glitter,  bladmetaal  in het koudglazuur.

5. De siliconenvorm iets schuin zetten, zodat het koudglazuur op de gewenste plek komt.

6. Laat het koudglazuur 1 - 3 dagen compleet drogen.

7. Meng het sieraadbeton volgens de productinstructies.

8. Vul de siliconenvorm met sieraadbeton (beton op het koudglazuur gieten).

9. Laat het sieraadbeton ca. 1 - 3 dagen drogen.

10. Beton/koudglazuur cabochons uit de vorm verwijderen.

11. Het restvocht laten drogen.

12. Cabochon met lijm op de plaat van de ring fixeren.

13. Laat de lijm drogen.

1. Pak de Paper-Art puntzakken erbij.

2. Bestrijk, met een borstelpenseel, de binnenkant van de kegels met Formalate.

3. Gebruik de Formalate volgens de productbeschrijving.

4. Breng minimaal drie lagen aan.

5. De Formalate laten drogen.

6. Het creatief beton volgens de productbeschrijving mengen.

7. Kegels met creatief beton vullen. Met de gevulde hoeveelheid kan de kegel grootte bepaald worden. 

8. Het creatief beton ca. 1 - 3 dagen laten drogen.

9. De beton kegels verwijderen van de Paper-Art puntzakken.

10. Het resterende vocht goed laten drogen.

11. Lijmvernis op de betonnen kegel aanbrengen. 

12. Gebruik de lijmvernis volgens de productbeschrijving.

13. Met een zachte borstelpenseel het bladmetaal op de oppervlakken met lijmvernis plaatsen en aandrukken.


