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Schip Ahoy - windgong van klei
Handleiding
S017K001

Benodigd materiaal (ca. 3 boten = 1 kg klei/materiaallijst voor ca. 60 zeilboten)  Artikelnummer Aantal
Schoolklei - modelleer- en boetseerklei 20 kg, wit 519291 1

Schoolklei - modelleer- en boetseerklei 20 kg, rood 519305 alterna-
tief

Klei soft-ton Plus®, 1000 g, wit 503088 alterna-
tief

Klei soft-ton Plus®, 1000 g, terracotta 503077 alterna-
tief

BOTZ vloeibaar glazuur 200 ml, wit glanzend 546537 6

BOTZ vloeibaar glazuur 200 ml, turkoois glanzend 583308 6

BOTZ vloeibaar glazuur 200 ml, zwart glanzend 546906 6

BOTZ vloeibaar glazuur 200 ml, goudglazuur zijdeglans 519671 6

Marabu acrylverf decormat 50 ml, azuurblauw 486053 alterna-
tief

Marabu acrylverf Decormat 50 ml, geelgroen 485873 alterna-
tief

Marabu acrylverf decormat 50 ml, wit 455713 alterna-
tief

Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart 455724 alterna-
tief

Marabu acrylverf Decornat 50 ml, metallic goud 455746 alterna-
tief

Koord, natuurvezel ca. ¢ 2 mm x 80 m 537090 1

Bamboe prikkers, ca. ø 3 x 300 mm lang, 100 stuks 608552 1

Hout stukjes, vrijblijvend gesorteerd, ca. 50 - 250 mm, 1000 g, bruin 726771 6

Klankstaven set, ca. ø 6 x 40/50/60 mm, zwart, 3 stuks 802565 60

OPITEC alleslijm 250 ml, transparant 301678 1

Aanbevolen gereedschap
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ¢ 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Creall® spatelmessen set ca. 140 mm lang, 14-delig 494933 1

Deegrol mini ca. ¢ 40 x 230 mm 427194 1

Benodigd gereedschap:
snijmat, papier, stift, schaar, modelleerroller, modelleer houtjes (puntig mes) houten prikker, 
waterbeker, borstelpenseel, keukenpapier, boormachine met houtboor
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Van de schoolklei (of aan de lucht drogende klei) een 
plaat uitrollen van ca. 7 mm.

In de stukjes hout van boven, met de boormachine, in het midden, een gat boren (voor de zeil-houder).
Aan de onderkant van het stukje hout horizontaal drie gaatjes voor de drie klankstaven boren. 

Op papier met een stift het patroon van het zeil tekenen en 
uitknippen. Het patroon op de klei leggen, zeil uit de klei snijden. 
Met een houten stokje een gat onderin prikken en bovenin voor 
het ophangen. Een patroon met het houten stokje (of modelleer-
staafje) in de klei maken. De klei in de oven harden (zie product-
beschrijving). Of alternatief: 
klei ca. 1 - 2 dagen aan de lucht laten drogen.

Na het bakken en afkoelen van de klei (het zeil) de vloeibare glazuur op de klei opbrengen. De glazuurkleuren kunnen gemengd 
worden. Daarna het geheel nogmaals in de oven laten drogen (zie productbeschrijving).
Als alternatief kan ook Marabu acrylverf decormat gebruikt worden. Dit hoeft niet in de oven. 
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Houten staafjes inkorten, met lijm en staafjes, het zeil en het houten stukje verbinden. 
Drie ca. 25 cm lange stukken koord afknippen.
Koord door een klankstaaf leiden. 
Klankstaven door een horizontaal gat van het houten stuk leiden en in het eind van het koord een knoop maken. 
Alle drie de klankstaven  bevestigen. Let bij de lengte van het koord erop dat de staven elkaar moeten kunnen raken. 
voor het hangen, een ca. 50 cm lang stuk koord afknippen.
Koord door het bovenste gat van het zeil leiden, einden knopen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team
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