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Beton 'Kuiken'

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kunststof ei, ca. 60 mm, helder, 2-delig 490250

Benodigd materiaal: ca. 80 g sieraad beton
Kunststof ei, ca. 80 mm, helder, 2-delig 426020

Benodigd materiaal: ca. 170 g sieraad beton
Kunststof ei, ca. 100 mm, helder, 2-delig 490261

Benodigd materiaal: ca. 400 g sieraad beton
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806

Art Deco lijmvernis, dun, 50 ml 449927

Art Deco bladmetaal, 140 x 140 mm, 6 vel, goud 400372

Deco & Lifestyle Hobbyverf wit, 230 ml 446228

Deco & Lifestyle Hobbyverf lichtblauw, 230 ml 608323

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek blauw 446516

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht grijsgroen 446295

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht groen 608356

Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, zand 608312

Spiegelkarton goud, ca. 50 x 70 cm, achterkant wit 427057

Pluisveren, ca. 50 - 130 mm, pastelmix, 10 g 594884

edding lakmarker 751, lijnbreedte 1-2 mm, met ronde punt, permanent, reukloos, zwart 536633

edding lakmarker 751, lijnbreedte 1-2 mm, met ronde punt, permanent, reukloos, wit 536666

Crèpeplakband, ca. 50 m x 15 mm 302641

Aanbevolen gereedschap
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic

Lijmsticks ca. ¢ 11 x 200 mm, 25 stuks 301128

Benodigd gereedschap: 301139

snijmat, liniaal (meetlint), stift, schaar, rond- en borstelpenseel, keukenpapier, maatbeker, meng-
kom, garde (of spatel), zachte borstelpenseel

Handleiding
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1. Beide helften van de kunststof eieren aan de binnenkant meerdere keren met formestone bestrijken. 

2. Formestone laten drogen.

3. Het fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen. 

4. Elke ei helft met beton vullen. Let op! In de breedte van de randverzinking van beide ei helften niet met beton vullen! 

5. Beton ca. 15 minuten laten harden.

6. Beide ei helften samendrukken.

7. Gevuld ei, met de punt naar beneden, in een houder plaatsen. (Indien er zich een holle plek vormt, ontstaat deze op de bodem van het ei.)

8. Beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.

9. Kunststof vorm verwijderen, de nog vochtige plekken laten drogen. 

10. Met liniaal en stift de te beschilderen vlakken aftekenen.

11. Crèpe plakband langs de afgetekende randen fixeren.

12. De vlakken beschilderen, de verf laten drogen.

13. De vlakken en stroken voor het gouden bladmetaal eveneens aftekenen en crèpe plakband fixeren.

14. Lijmvernis voor bladmetaal op de gewenste vlakken strijken.

15. Lijmvernis ca. 10 minuten laten drogen (witte laag zal transparant worden).

16. Met een zachte borstelpenseel het bladmetaal op het plakoppervlak (lijmvernis) plaatsen.

17. Voor het kuiken de pluisveren iets met en schaar inkorten.

18. Deze met behulp van een lijmpistool op de betonnen eieren bevestigen.

19. Een driehoek voor de snavel van spiegelkarton uitknippen.

20. Deze ook met een lijmpistool vastplakken. 

21. Ogen met de zwarte en witte stift tekenen.
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team


