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Cadeau van beton

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sieraden gietvorm hanger 'Tag' ca. 23 x 39 mm, benodigd materiaal: ca. 8 g sieraadbeton 508863 1

Sieraden gietvorm hanger 'Hart' ca. 27 x 39 mm, benodigd materiaal: ca. 7 g sieraadbeton 509423 1

Sieraden gietvorm hanger, ca. 25 x 39 mm, benodigd materiaal: ca. 5 g sieraadbeton 508988 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 naar verbruik

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 naar verbruik

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Stickers 'veren', ca. 25 - 87 mm, zwart, 37 stuks 307249 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, café crème 608345 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek goud 446712 1

Collier 'Silky Cord', ca. 450 x 3 mm, champagne 575691 1

Collier 'Silky Cord', ca. 450 x 3 mm, zwart 575680 1

Ketting, ca. 1 m x 3 mm, koperkleur 548034 1

Tussenringen, ca. ¢ 12 mm, goudkleur, 10 stuks 206602 1

Tussenringen, ca. ¢ 6 mm, koperkleur, 20 stuks 418126 1

Metalen hanger mix, ca. 10 - 14 mm, 3 stuks 593604 1

Aanbevolen gereedschap
Sieraad tangenset, 3-delig 512509 1

Benodigd gereedschap:
werkmat, maatbeker, mengkom, garde, plantenolie (of scheidingsmiddel Formestone), keukenpa-
pier, rond- en borstelpenseel, zijsnijtang, rondtang, schaar

Handleiding
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1. De siliconenvorm bestrijken met de olie/Formestone (scheidingsmiddels volgens productbeschrijving gebruiken) 
2. Het fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen.
3. Vul de siliconenvorm, gedurende de nacht laten uitharden, dan verwijderen uit de vorm.
4. Het restvocht laten drogen.
5. Delen van de veren stickers van het papier halen en op de beton vormen drukken.
6. Om accenten te zetten, enkele velden van de stickers met de hobbyverf Deco & Lifestyle beschilderen.
7. De verf goed laten drogen.
8. Door de gaten van de beton hangers elk een grote, goudkleur tussenring inhangen en sluiten.
9. Het gewenste Silky Cord collier door een van de tussenringen halen. 
10. Voor het tweede collier een koperkleur ketting wederom door een tussenring halen.
11. De ketting indien gewenst inkorten, het begin en einde van de ketting wordt met een koperkleur tussenring verbonden.
12. Een van de koperkleur metalen hanger (klaverblad, vogel, blad) aan twee koperkleur tussenringen hangen.
13. Deze metalen hanger in de gouden tussenring (van de hanger met de koperkleut ketting) hangen.

Kaarsenstandaard beton style

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten kaarsenstandaard, ca. 80 x 80 x 220 mm, naturel 947986 1

Houten kaarsenstandaard, ca. 80 x 80 x 170 mm, naturel 947975 1

Sculpey® siliconen vorm ’Cabochon', ca. 96 x 125 x 12 mm 442752 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Raffia - natuurvezel, 20 g 530497 1

Set beton effect, 7-delig 607811 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, grijsgroen 446295 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, flaxen yellow 608378 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, café crème 608345 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, antiek goud 446712 1

Benodigd gereedschap
werkmat, maatbeker, mengkom, garde, plantenolie (of scheidingsmiddel Formestone),
keukenpapier, rond- en borstelpenseel, schaar, lijmpistool met lijmsticks
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1. De siliconenvorm bestrijken met de olie/Formestone (scheidingsmiddels volgens productbeschrijving gebruiken) 
2. Het fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen.
3. Vul de siliconenvorm, gedurende de nacht laten uitharden, dan verwijderen uit de vorm.
4. Het restvocht laten drogen.
5. De kaarsenstandaard met beton effect beschilderen (volgens productbeschrijving gebruiken).
6. Met Deco & Lifestyle hobbyverf beschilderen.
7. Beton sieraadhanger - ring (uit de siliconenvorm Cabochon) aan raffia vastmaken en aan de grote kaarsenstandaard bevestigen.
8. De ronde betonnen sieraadhanger met het lijmpistool aan de kleine kaarsenstandaard bevestigen.
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Veel plezier gewenst! Het Opitec Creatief-Team


