
1

Bright lights
Handleiding

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
Glazen fles, helder, met houten sokkel, zonder decoratie, ca. ø 95 x 230 mm, 
binnen: ca. ø 65 mm, 2-delig 504320 1

Glazen fles, helder, met houten sokkel, zonder decoratie, ca. ø 95 x 270 mm, 
binnen: ca. ø 65 mm, 2-delig 504331 1

Glas met deksel, helder, geschikt voor levensmiddelen, zonder decoratie, 
ca. ø 66 x 105 mm, inhoud: ca. 200 ml, 3-delig 614474 1

Glas met deksel, helder, geschikt voor levensmiddelen, zonder decoratie, 
ca. ø 78 x 135 mm, inhoud: ca. 420 ml, 3-delig 614485 1

Metalen inzet voor theelicht, geschikt voor glas N ° 614474 en 614485, 
ca. ø 68 x 15 mm, zilverkleur 614500 1

Theelichtglaasjes, helder, geschikt voor levensmiddelen, zonder decoratie, 
inhoud: elk ca. 60 ml, ca. ø 45 x 60 mm, 6 stuks 510530 1

LED-flessenlichtketting, 15 LED's, warm licht, ca. ø 17/20 x 87 mm, 
LED-streng: ca. 73 cm lang, lichtgrijs 640596 2

Micro LED-lichtsnoer, binnenverlichting, warmwit licht, 10 LED's, 
batterijbox, incl. 4 knoopcelbatterijen (CR2032) 441631 1

Micro LED - lichtsnoer, 20 LED's, warmwit licht, batterijbox, incl. 4 knoopcelbatterijen 
(CR2032) 441549 1

LED theelichtjes extra helder, warm licht, met aan-/uit schakelaar, werkt op batterijen, 
incl. 1,5 V knoopcelbatterijen (LR1130/AG10), ca. ø 35 x 35 mm, 2 stuks 955903 1

8 LED-theelichtjes met lader, 10-delig 118303  alternatief

CREARTEC siliconen textuurmat - Kerst, ca. 190 x 70 x 3 mm 638601 1

CREARTEC paper paste 100 g, wit 637557 1

FIMO® soft boetseerklei 57 g, wit 495700  alternatief

FIMO® soft boetseerklei 454 g, wit 475197 1
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FIMO® effect 57 g, metallic zilver 618928 2

Houten schijven, vrijblijvend gesorteerd, ruw gezaagd, rond, 
ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks 700634 1

Houten schijven, vrijblijvend gesorteerd, ruw gezaagd, rond, afmeting: 
ca. ø 30  - 80 mm, 20 - 30 mm dik, ca. 10 stuks 700380 1

Marabu Artist verfspray 400 ml, titaan wit 618434 1

Marabu Artist Spray Paint 400 ml, antiek zilver 618342 1

Decoratie sneeuw, 30 g, wit 457601 1

Theelichtjes met metalen behuizing, wit, 10 stuks 439208 1

Universele knutsellijm, 90 g, transparant 539697 1

Aanbevolen gereedschap:
Rakel ca. 100 x 75 mm, wit 473977 1

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Aanbevolen gereedschap:
werkmat, bakpapier, modelleermes, puntig mes, oven met bakblik, knutsellijm (of lijmpistool met lijmsticks), schaar, spatel, 
keukenpapier, borstelpenseel, plakband

Handleiding

FIMO®-decoratie maken

Papier rand maken.

1. Kneed de FIMO® boetseerklei handwarm en vorm een kerstboom of muts.
7. De FIMO® modellen in de oven op 110° C, 30 minuten bakken.
3. Laat de modellen aan de lucht afkoelen en decoreer ze op de glaasjes.
4. De decoratie sneeuw, de houten schijven en lichtsnoeren in de glaasjes plaatsen of aan het deksel vastmaken.
5. Worden theelichthouders gebruikt deze dan plaatsen en een theelichtje erin doen.

1. De paper paste op de siliconen textuurmat - Kerst aanbrengen, met een spatel gladstrijken en goed laten drogen.
2. Verwijder van de structuurmat, indien nodig bewerk de rand met een scalpel, met transparante lijm (met penseel) van buitenaf 
 op de fles of op het theelichtglaasje bevestigen.
 TIP! De fles kan ook worden gekleurd met Artist Spray wit of zilver.
 Verdeel de oppervlakken door deze met plakband te begrenzen en daarna met de gewenste kleur inkleuren. Na het drogen, 
 het plakband verwijderen.
3. Hang in de fles het lichtsnoer of plaats een LED theelichtje in een glas.
4. Indien gewenst, kan decoratieve sneeuw aan de fles worden toegevoegd.

Let op! Theelichtjes nooit zonder toezicht laten branden!
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Kerst lichtzakken

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
Papieren lichtzakken, 110 g/m2, vlamvertragend papier, ca. 115 x 70 x 190 mm, 
wit, 5 stuks 506241 1

Papieren lichtzakken, 110 g/m2, vlamvertragend papier, 
Afmeting: ca. 245 x 140 x 85 mm, wit, 5 stuks 506263 1

Marabu Artist Spray Paint 400 ml, antiek zilver 618342 1

POSCA Markers PC-5M, medium brede punt, 4 stuks 615975

Houten schijven, vrijblijvend gesorteerd, ruw gezaagd, rond, ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm 
dik, ca. 100 stuks 700634 1

Decoratie sneeuw, 30 g, wit 457601 1

Universele knutsellijm, 90 g, transparant 539697 1

Aanbevolen gereedschap:
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

OPITEC gatenpons set, incl. 3 opzetstukken, in de groottes: ca. ø 2, 3, 4 mm, 
ca. 145 mm lang, 4-delig 573806 1

Benodigd gereedschap:
werkmat, stift, liniaal, schaar, cutter, pons
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Handleiding:
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Veel plezier gewenst!  
Het Opitec Creatief-Team

1. Het ontwerp met een stift voortekenen, zak met verfspray kleuren.
2. Verf laten drogen.
3. Met de pons gaten in de zakken maken.
4. Tekst en figuren met de Posca-stiften erop tekenen.
5. De verf laten drogen.
6. Houten schijven en decoratie sneeuw opplakken.
7. De lichtzakken verlichten.


