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H a n d l e i d i n g  
t a f e l t j e  v a n

 b e t o n
Benodigd materiaal: 

Benodigd gereedschap/materiaal: 

 
945733 
570130 
574042 
533716 
602006 
601952 
682217

Tafel groot:  
decoratief metalen bakvorm ø 19 cm 
creatief beton 1000 g 
Martha Stewart acrylverf set 10 x 59 ml - of 
Rico Design acrylverf set 12x 22 ml 
houten ballen met gat 45 mm, 3 stuks 
houten ballen met gat 35 mm, 5 stuks 
beuken rondhout 8 mm, 50 cm

 
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
2 x  
6 x  
4 x  

Handleiding: 

ondergrond, borstelpenseel (2x), plantenolie, waterbeker, keukenrol, wegwerp handschoenen, keuken weegschaal, maatbe-
ker, mengkom, spatel, steentjes of zand, schaar, tuinschaar, boormachine met houtboor 

Tafel klein: 
decoratief metalen bakvorm ø 12,5 cm 
creatief beton 1000 g 
Martha Stewart acrylverf set 10 x 59 ml - of 
Rico Design acrylverf set 12x 22 ml 
houten ballen met gat 25 mm, 8 stuks 
beuken rondhout 6 mm, 50 cm  

945744 
570130 
574042 
533716 
601930 
681533 

1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
3 x  
2 x  

Aanbevolen gereedschap: 

siliconen scheidingswas, 60 ml 
Bosch lijmpistool PKP-18E 
Bosch lijmsticks ca. 11 x 200 mm, 25 stuks 
UHU houtlijm express, 75 g 
wegwerp handschoenen 100 stuks, maat M 
wegwerp handschoenen 100 stuks, maat L 
 

 
407066 
301128 
301139 
309034 
936396 
942458 

 
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
 
 

Voor de tafel gebruikt u als betonvorm, 
beide decoratieve bakvormen. 

1. Maak het creatief beton volgens de product omschrijving aan. Bestrijk de binnenkant van de bakvorm met olie of schei-
dingswas (penseel).  Giet het  beton er in. Stoot de bakvorm meermaals lichtjes op de ondergrond zodat de luchtbellen 
kunnen verdwijnen.     
TIP! Werkt u met scheidingswas, dan blijft de beton-buitenkant glad.  Werkt u met olie, dan vormen er blaasjes tussen het 
beton en bakvorm. Daardoor ontstaan kleine gaatjes in het beton.   
Leg in het nog vochtige betonen, de eerste vier houten ballen. De gaten moeten in het midden zichtbaar zijn. In deze 
gaten steekt u later het rondhout en de andere houten ballen.   
Laat het beton harden. (ca. 2 - 3 dagen). Haal het beton uit bakvorm. Laat het beton model nogmaals goed drogen. Verf 
de al verwerkte vier houten ballen.  
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2. Bewerk de gaten van de houten ballen na met de boormachine. Zo glijden 
de houten ballen beter. Verf de houten ballen in de gewenste kleur. Het 
geheel goed laten drogen. 

4. Doe de houten ballen om het rondhout. Fixeer de laats-
te met houtlijm of lijmpistool. Lijm de vier tafelpoten 
aan de vier al vastgemaakte houten ballen in de beton 
bakvorm.

Veel plezier en succes gewenst 
Het OPITEC – creatiefteam! 

3. Kort het rondhout in op de gewenste lengte. De lengte is bepalend voor de 
aantal te rijgen houten ballen (lengte van de tafelpoten).  


