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Sleutelplankje
Handleiding
S019K012

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Klei soft-ton Plus®, 1000 g, wit 503088 1

Klei soft-ton Plus®, 1000 g, terracotta 503077 1

Grenen latjes, 50 0x 10 x 60 mm , naturel 640714 1

Aluminium draad ca. ¢ 2,0 mm x 2 m, blank 201431 1

Houten stukjes, ca. 50 x 250 mm lang, 1000 g, bruin 726771 1

SChroefhaken, ca. 25 x 10 mm, 100 stuks 282213 1

Ophangogen, ca. 15 mm, 10 stuks 287021 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, soft zwart 446376 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, zand 608312 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht grijsgroen 446295 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, steengrijs 446332 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf wit, 230 ml 446228 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, licht groen 608356 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, groentinten 512646 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, blauwtinten 512657 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, bruintinten 512679 1

Knutsellijm 80 ml,  transparant 539697 1

Aanbevolen gereedschap
Deegrol mini ca. ¢ 40 x 230 mm 427194 1

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

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Benodigd gereedschap
snijmat, modelleerroller, modelleerstaafje, puntig mes, boormachine met houtboor, zijsnijtang, 
schaar, borstelpenseel, waterkom, keukenpapier, lijmpistool met lijm sticks, handzaag, hamer
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Het passende houtje uitzoeken, latjes aan het houtje aanpassen 
(handzaag). Ca. 5 cm van de kant van de rand, gaatjes in de lat en 
het houtje maken.  Het alu-draad door de gaten voeren van het 
latje en het houtje zodat het houtje aan het latje vast zit. 

Schroefogen, in de gewenste afstand, zachtjes in het houtje 
hameren. Dan met de hand indraaien.

Uit de beide klei wit en terracotta elk een ca. 
10 mm dikke plaat uitrollen. Met een puntig mes huisjes in ver-
schillende afmetingen en vormen uitsnijden.
De huisjes van klei ca. 1 - 2 dagen aan de lucht laten drogen.
Met de genoemde verf beschilderen en de verf laten drogen.

Mozaïekstenen met de lijm op de beschilderde huisjes plakken. 
De huisjes apart na elkaar op de houten lijst plakken (lijmpistool).

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team
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