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Beton sterren

Handleiding
T007K008

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm Ster, 1 vorm, afmeting ca. 170 x 170 mm, ca. 35 mm hoog 
Benodigd materiaal: ca. 800 g creatief beton 617508 1

Gietvorm Ster, 1 vorm, afmeting ca. 240 x 240 mm, ca. 35 mm hoog 
Benodigd materiaal: ca. 1200 g creatief beton 617519 1

Gietvorm Ster, 1 vorm afmeting ca. 310 x 310 mm, ca. 35 mm hoog 
Benodigd materiaal ca. 2300 g creatief beton 617520 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 2

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alternatief

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Koperfolie ca. 300 x 210 x 0,1 mm, 5 stuks 805998 1

Aluminium vellen ca. 300 x 200 x 0,15 mm, zilver, 5 stuks 509088 1

Mask stencil sjabloon 'Ornament' ca. 297 x 210 mm 619784 1

Sjabloon 'Ornament' ca. 152 x 203 mm 808446 1

OPITEC motiefpons ø 46 mm 500029 1

OPITEC motiefpons ø 71 mm 529830 1

Jutegaren ca. ø 2 mm x 100 m, naturel 580252 1

Aanbevolen gereedschap
Ciseleer gereedschap (snuitvormig, bolvormig, hoefvormig, lepelvormig), 2 stuks 509169 1

Prikpen met houten greep ca. 85 mm 509240 1

Vilten onderlegger ca. 200 x 300 x 10 mm 512356 1

Voordeelset : 10x prikpen en 10x vilten onderlegger ca. 200 x 300 mm, 20-delig 512794 alternatief

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Benodigd gereedschap:
(bescherm) ondergrond, cirkel, stift, schaar, keukenrol, borstelpenseel, maatbeker (of weeg-
schaal), mengkom, garde (of spatel), ca. 10 mm dik vilten onderlegger, ciseleer gereedschap, 
lijmpistool met lijmsticks

Beton ster staand
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Beton ster hangend

1. De binnenkant van de gietvorm rijkelijk met Formalate bestrijken (zie productbeschrijving) en laten drogen. 

2. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).

3. Gietvorm compleet met beton vullen.

4. Beton 1 - 2 dagen laten uitharden. 

5. Beton ster uit de vorm verwijderen.

6. Het resterende vocht goed laten drogen.

7. Vilten onderlegger klaar leggen, aluminium vel er op leggen.

8. Op koper- of aluminium vel het sjabloon plaatsen.

9. Met het ciseleer gereedschap de vrij plekken van het sjabloon indrukken. Het patroon van het sjabloon drukt zich in het vel.

10. Met de motiefpons verschillende ster groottes uit het gedrukte vel ponsen.

11. Voor het ophangen van de ster, met de prikpen, een gat in het vel boren.

12. Door het gat een stuk jutegaren halen.

13. Indien gewenst jutegaren meerdere keren om de ster leggen, metalen ster met een lus fixeren.

14. Een deel van de ster kan met het lijmpistool bevestigd worden.

15. In plaats van de ster vorm kunnen ook andere vormen gekozen worden.

16. Met een cirkel een rond op het bedrukte vel tekenen.

17. Met een schaar de cirkel uitknippen, op de beton ster fixeren.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

T007K008

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm ster, 1 vorm - 3 motieven, groottes: ca. 80 x 80 x 25 mm, ca. 100 x 100 x 25 mm, 
ca. 200 x 200 x 30 mm, benodigd materiaal: ca. 1600 g creatief beton 613043 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 2

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 alterna-
tief

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alterna-
tief

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Houten ballen, ruw, onbehandeld, ca. ø 20 mm, 12 stuks 601929 1

Houten ballen, ruw, onbehandeld, ca. ø 25 mm, 8 stuks 601930 1

Marabu Do-it glansspray, 150 ml, zilver 568706 1

Marabu Do-it glansspray, 150 ml, wit 618205 1

Beuken houten wielen ca. ø 30 x 8 mm, 10 stuks 601124 1

Beuken houten wielen ca. ø 40 x 10 mm, 10 stuks 601135 1

Strooidelen 'Sneeuwvlokken' ca. ø 60 x 2 mm, grijs, 6 stuks 951895 1

Roest effect set, 8-delig 607833 1

Jutegaren ca. ø 2 mm x 100 m, naturel 580252 1

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Benodigd gereedschap:
(bescherm) ondergrond, schaar, keukenrol, borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), meng-
kom, garde (of spatel), lijmpistool met lijmsticks

1. De binnenkant van de gietvorm rijkelijk met Formalate bestrijken (zie productbeschrijving) en laten drogen. 

2. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).

3. Gietvorm voor de helft met beton vullen.

4. Een ca. 120 cm lang stuk jutegaren afknippen en in het midden vouwen. 

5. In het midden van de vorm loodrecht het jutegaren in de betonlaag plaatsen.

6. Nu de hele gietvorm vullen met beton.

7. Beton 1 - 2 dagen laten uitharden. 

8. Houten ballen op houten stokjes steken, met verf bespuiten. 

9. De verf goed laten drogen. 

10. Houten schijven en houten sneeuwvlokken met roest effect beschilderen (zie productbeschrijving).

11. Beton ster uit de vorm verwijderen.

12. Het resterende vocht goed laten drogen.

13. Ballen en schijven aan het jutegaren rijgen, met knopen fixeren.

14. De sneeuwvlokken aan het jutegaren lijmen (lijmpistool).

15. Alle decoraties inhangen of bevestigen.


