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C o l o u r a p l a s t - 
W i n d g o n g

Benodigd materiaal: 

2. Neem daarvoor de uitsteekvormen set en ring set bij de hand. 

Handleiding: 

colouraplast 200 g, citroengeel 
colouraplast 200 g, dottergeel 
colouraplast 200 g, oranje 
colouraplast 200 g, rood 
colouraplast 200 g, violet 
colouraplast 200 g, transparant 
nylon koord 0,3 mm, 50 m 
rocailles mix transparant-bont, 4,5 mm, 17 g 
rocailles mix opaak-bont, 4,5 mm, 17 g 

430074 
429990 
430063 
430018 
429945 
429956 
537259 
550044 
549845 

Aanbevolgen gereedschap: 

uitsteekvormen set, rvs, 42-delig 
uitsteekvormen set, ring, 14-delig 
metalen smeltvormen, 3-delig 

3. Leg de gewenste vormen verdeeld op de ronde smeltvorm. 

4. Vul de uitsteekvormen met elk een kleur colouraplast. 

5. De colouraplast laag mag niet hoger zijn dan 5 mm. 

6. Smelt het granulaat, op de metalen smeltvorm, in de oven bij een temperatuur van ca. 190° C. (Kijk voor meer infor-
matie bij handleiding geleverd bij het product). 

7. Haal de colouraplast vormen uit de metalen vormen. 

8. Indien het eruit halen niet makkelijk gaat, giet dan wat plantenolie in de uitsteekvorm.  

9. Met een beetje druk glijdt de colouraplast makkelijker uit de vorm. 

10. Maak de decoratie vormen schoon met een keukenpapier.
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Benodigd gereedschap: 

plantenolie, keukenrol, boormachine (langzaam toerental, meta-
len spiraalboor) schaar, vijl, schuurpapier 

Decoratie schijven met patroon maken:

1. Begin met de kleinere decoratie delen die gelegd gaan worden in het transparante colouraplast.

11. Voor het maken van de verschillende kleuren decoratie schijven, neemt u een ronde metalen 
smeltvorm. 

12. Plaats de al gemaakte decoratie delen op de juiste plek in de smeltvorm. 

13. Vul de gaten op de smeltvorm met de transparante colouraplast.

14. Schmelzen Sie nochmals beides (fertige Teile und transparentes Granulat) im Backofen.

15. Er ontstaat een transparante schijf met bont gekleurde ingelegde patronen (voor het mobiel 
zijn 5 schijven nodig). 
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17. Na het afkoelen (ca. 5 minuten), neemt u de schijven uit de vorm. 

18. Indien nodig kunt u de kanten van de schijven met een vijl of schuurpapier nabewerken.  

19. Boor met een boormachine in elke schijf, boven en onder een gat.  

20. Let erop dat de boormachine een laag toerental heeft. Anders verwarmt de boor het materiaal en blijft het kleven. 

21. Voor de mobiel-ring heeft u nodig, twee ca. ø 19 cm ringen (smeltvorm ø 19,5 mm). Een ring wordt transparant, 
de tweede bont gekleurd. 

22. Daarmee wordt bedoeld, u gebruikt de genoemde smeltvorm, legt in het midden een uitsteekvorm ring met ca. ø 
10 cm.

23. Vul de ontstane ring met colouraplast (1 ring transparant, 1 ring bont) en smelt zoals hiervoor al beschreven. Af 
laten koelen en uit de vorm halen.  

24. Boor 4 gaten, met een afstand van ca. 10 cm, in het midden van elke ring. (Hier worden later de schijfstrengen aan 
gehangen).  

Ronde colouraplast schijven 

16. Smelt nog 26 andere ronde, eenkleurige schijven (grootte ø ca. 3 – 7 cm/uitstteekvormen set ring). 

Mobiel-Ring van colouraplast 

Het maken van de mobiel strengen 

25. Pak het nylon koord erbij. Knip een stuk van ca. 20 cm af. 

26. Leg het koord dubbel op elkaar.

27. Voer het midden (de lus) door het gat in de colouraplast schijf.

28. Trek de beide koord einden door de ontstane lus. 

29. De schijf hangt nu met twee open einden aan het koord

30. Haal door beide koord einden drie rocailles.

31. Bevestig de beide koord einden in het gat van de volgende colouraplast schijf.

32. Maak een knoop in de einden en knip het overtolle koord eraf. 

33. Zo worden de verschillende aantal schijven aan elke mobiel streng bevestigd (4 strengen zijn er 
nodig).  

34. Leg de transparante mobiel ring op de gekleurde ring. Let erop dat de gaten 
van de schijven op elkaar liggen.  

35. Knoop nu elk streng met schijven aan beide op elkaar liggende ringen (door 
de gaten, nog een keer met een stuk nylon koord).  

36. Voor het ophangen van het mobiel, knip twee stukken koord af van ca. 40 cm 
lengte.

37. Rijg aan het eerste koord, tot de helft, rocailles.

38. Bevestig begin en eind van het koord in dezelfde gaten van de mobiel ring, in 
dezelfde als waar de schijven strengen ook gefixeerd zijn. 

39. Het koord einde moet vanaf het bevestigen af aan, diagonaal, in de tegenovergestelde gaten gefixeerd worden. 

40. De tweede streng bevestigt u in een van de overige gaten. 

41. Voer het uiteinde, in het midden, door de eerste streng, en rijg nogmaals 10 cm rocailles. 

Het bevestigen van de mobiel strengen 

42. Knoop de tweede streng einde in het laatste tegenoverliggende gat. 

43. Knip het overtollige koord af. 

Veel succes en plezier gewenst!  


