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Handleiding
 S chaal  van b eton 

Benodigd materiaal: 

Handleiding: 

Kleine Schaal:  
kunststof kegel ø 10 cm (buiten) 
kunststof kegel ø 7 cm (binnen) 
Benodigd materiaal voor kleine schaal ca. 300 g 
Middelgrote Schaal: 
kunststof kegel ø 12 cm (buiten) 
kunststof kegel ø 8 cm (binnen) 
Benodigd materiaal middelgrote schaal ca. 450 g 
Grote Schaal: 
kunststof kegel ø 16 cm (buiten) 
kunststof kegel ø 12 cm (binnen) 
Benodigd materiaal grote schaal ca. 750 g 
creatief beton 1000 g 
creatief beton 2500 g 
creatief beton 8000 g 
kanten ornamenten ca. ø 75 mm, 3 stuks 
art deco lijmvernis, 50 ml 
art deco bladmetaal, 6 vel, zilverkleur 
art deco bladmetaal 6 vel, koperkleur 
Martha Stewart premium acrylverf set 
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1. Maak de creatief beton klaar volgens 
de product handleiding. 

2. Bestrijk de beide kegelhelften met 
de plantenolie of scheidingswas met 
een penseel. Grote kegelhelft binnen, 
kleine kogelhelft buiten. Giet een be-
ton laag in de grote kegelhelft. Wacht 
ca. 15 minuten. Indien u geen kant 
gebruikt, plaats de kleine kegelhelft 
in het midden van de beton laag. De 
ontstane kier vullen met beton.   

3. Indien u het kant wilt gebruiken in 
het beton, knip dan het kant door de 
helft. 

Aanbevolen gereedschap/materiaal: 

siliconen vorm scheidingswas 
wegwerp handschoenen 100 stuks maat M 
wegwerp handschoenen 100 stuks maat L 
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Benodigd gereedschap: 

borstelpenseel, plantenolie, wegwerphandschoe-
nen, keukenweegschaal, mengkom, spatel (oude 
garde), steentjes of zand, keukenpapier, een fijne 
en grove borstelpenseel.
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4. Leg het kant binnen in de grote kegel-
helft.  

5. Plaats de kleine kegel helft in het 
midden van de beton laag. De ontsta-
ne kier vullen met beton.  

6. Vul de kleine kegel helft met steent-
jes of zand om het te verzwaren. 

7. Laat het beton harden voor ca. 2 dagen.  8. Verwijder de binnenste kegel helft. 

9. Haal de buitenste kegel helft er af en 
het kant indien dat gebruikt is. Een 
relief is ontstaan. Laat het geheel nog 
goed drogen.  

10. Bestrijk de oppervlakken, die met 
het bladmetaal beplakt gaan worden, 
met de lijmvernis (lees de produc-
tomschrijving eerst goed door). Leg 
het gewenste bladmetaal met een fij-
ne penseel op het oppervlak. Schilder 
de schalen met de genoemde Martha 
Stewart verf in violet, blauw en groen. 
Laat dit geheel goed drogen.  

Veel succes en plezier gewenst! 
Het OPITEC-creatiefteam!


