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Betonnen Kerst accessoires

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal

Handleiding
S010K003

Kaars 'Ster'

Set gietvorm sterren - klein, ca. 170 x 240 mm, 2-delig 530257 1

Benodigd materiaal ca. 1000 g creatief beton

Creatief beton CreaStone 1 kg 570130 1

Formalate - Latex afgietmateriaal 572109 1

Kaarsen compositiewas (80% parafine, 20 % stearin), 1000 g 438050 1

Waspigment concentraat voor het kleuren van kaarsenwas, ca. 20 g, zwart 608769 1

Lonten set ca. ¢ 2 x 120 mm, gewaxt, 5 stuks 447143 1

Kaarsenhouder 'Ster' (alleen stervorm 310 mm)

Set gietvorm sterren - groot, ca. 240 x - 310 mm, 2-delig 530235 1

Benodigd materiaal ca. 2500 g creatief beton

Creatief beton CreaStone, 2,5 kg 570152 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Glazen kaarsenhouder ca. ¢ 75 x 200 mm, 2 stuks 471447 2

Sticker mandala 3, ca. 190 x 205 mm, zwart 307984 1

Acrylverf Reeves, 75 ml, goud 442329 1

Waxinelichtjes in metalen behuizing, wit, 10 stuks 439208 1

Decoratie sneeuw, 30 g, wit 457601 1
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1. Pak de gietvorm set 'Sterren' erbij. De ster met ¢ ca. 24 cm  aan de binnenkant met de Formalate
bestrijken. Ook de buitenkant van de stervorm met ¢ 17 cm daarmee bestrijken.
2. Beton volgens de product beschrijving klaarmaken.
3. Een gedeelte van het beton in de grotere gietvorm 'Ster' gieten.
4. De kleinere ster in de met beton gevulde grote ster leggen.
5. De ingelegd ster met steentjes (zand) verzwaren.
6. Mocht de grote gietvorm toch nog niet geheel met beton gevuld zijn, nog een beetje beton bijgieten tot de rand.
7. Het creatief beton ca. 2 dagen goed laten drogen, dan uit de vorm verwijderen.
4. Het restvocht laten drogen.
9. Kaarsen compositiewas in een waterbad (of smeltpot) laten smelten.
10. Kleurintensiteit naar wens met waspigment zwart kleuren.
11. Met een beetje vloeibare was de metalen plaatjes van de lontjes op de bodem van de Ster-uitsparing 'plakken'.
12. Vloeibare was in de uitsparing van de ster gieten. 
13. De was laten afkoelen.
14. Het lontje ca. 15 mm lengte laten uitsteken. 

1. Pak de set gietvorm 'Ster' - groot erbij.
U heeft de ster nodig met ¢ ca. 31 cm.
3. Met het lijmpistool enkele viltstiften, als plaatsbepaler voor de glazen kaarsenhouders,
in de uitspraing van de ster gietvorm lijmen.
4. Het binnen oppervlak van de ster met Formalate bestrijken.
5. De viltstiften met vershoudfolie omwikkelen.
6. Beton volgens de product beschrijving klaarmaken.
7. Het creatief beton in de uitsparing gieten.
8. Het creatief beton ca. 2 dagen goed laten drogen, dan uit de vorm verwijderen.
9. De viltstiften uit het beton halen.
4. Het restvocht laten drogen.
11. De mandala sticker van het papier verwijderen en op de betonnen ster drukken.
12. Met de goudkleur acrylverf en een penseel kunnen delen van de mandala gekleurd worden - accenten plaatsen.
7. De verf goed laten drogen.
14. Met een mozaïektang kunnen de vier glazen kaarshouders op de gewenste lengte worden ingekort.
15. De kaarsenhouder wordt met het lijmpistool in de gaten gefixeerd.
16. De glaasjes met decoratie sneeuw vullen.
17.  De theelichtjes in de glaasjes plaatsen.
LET OP! Theelichtjes nooit zonder toezicht laten branden!

Handleiding 'Sterren kaars'

Handleiding 'Sterren kaars'

Ster (om neer te zetten - alleen stervorm 240 mm)

Set gietvorm sterren - groot, ca. 240 x - 310 mm, 2-delig 530235 1

Benodigd materiaal ca. 2000 g creatief beton

Creatief beton CreaStone, 2,5 kg 570152 1

Sticker mandala 4, ca. 190 x 205 mm, zwart 308005 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Aanbevolen gereedschap

Wassmeltpot, inhoud 1 ltr 486570 1

Benodigd gereedschap

stift, liniaal, viltstift, vershoudfolie, schaar, puntig mes, waterbeker, rond penseel, werkmat, 
maatbeker, mengkom, garde, scheidingsmiddel Formalate, keukenpapier, schaar, steentjes of zand, 
wassmeltpot of glazenpot met deksel, lijmpistool met lijmsticks, mozaïektang
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1. Pak de set gietvorm 'Ster' - groot erbij.
2. U heeft de ster nodig met ¢ ca. 24 cm.
3. Het binnen oppervlak van de ster met Formalate bestrijken.
4. Beton volgens de product beschrijving klaarmaken.
5. Het creatief beton in de uitsparing gieten.
7. Het creatief beton ca. 2 dagen goed laten drogen, dan uit de vorm verwijderen.
7. Het restvocht laten drogen.
8. De mandala sticker van het papier verwijderen en op de betonnen ster drukken.

S010K003

Veel plezier gewenst! Het Opitec Creatief-Team

Handleiding 'Ster' (om neer te zetten)


