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Kerstfiguren van kneedbeton

Handleiding
T007K010
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Profi kneedbeton set , 4-delig, 500 g (nodig is voor elk figuur 1000 g kneedbeton) 617391 1

Profi kneedbeton set, 4-delig, 1500 g 617405 1

Profi kneedbeton set , 4-delig, 3500 g 617416 alternatief

Tempex bol, wit, ca. ø 50 mm 547086 1

Tempex bol, wit, ca. ø 100 mm 547101 1

Tempex kegel ca. ø 90 x 200 mm 547145 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, wit 446228 1

Metalen belletjes en dennenappel mix, vrijblijvend gesorteerd, box ca. 110 x 25 x 110 mm, 
roesteffect

953174 1

Metalen vleugels met roesteffect, zonder decoratie, afmeting: ca. 145 x 190 mm, 2 stuks 948100 1

Metalen vleugels met roesteffect, zonder decoratie, afmeting: ca. 100 x 130 mm, 3 stuks 948111 alternatief

Aluminium draad ca. ø 2 mm x 3 m, zwart 203947 1

Houten halve ballen, ca. ø 40 mm, 10 stuks, naturel 109287 1

Beuken rondhout ø 5 mm, 50 cm, 10 stuks 681040 1

Trenddekor roest effect set, 8-delig 607833 1

Aanbevolen gereedschap
Modelleer roller, ca.  ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Boetseer gereedschap ca. 120 x 150 mm lang, 7-delig 300731 1

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Schilder en modelleer draaischijf ca. ø 120 mm 489590 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

UHU knutsellijm 90 g, transparant 300100 alternatief

Sjabloneer stempelset ca. ø 15/20/30/45 mm, 4 stuks 494232 1

Benodigd gereedschap:
ondergrond, stift, karton, houten stokje, handzaag (tuinschaar), bakpapier, mengbeker, knee-
dbord, (wegwerp) handschoenen, spatel, schaar, modelleer staafje, puntig mes, borstelpen-
seel, waterbeker, keukenpapier, rondtang, zijsnijtang, lijmpistool met lijmsticks, handboor (of 
boormachine met ø 5 mm metaalboortje)
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3. De tempex vormen met een laag kneedbeton bedekken. Gebruik tijdens het modelleren de (wegwerp) handschoenen.

4. De haren apart maken.

5. Leg een stuk bakpapier op de draaischijf.

6. De tempex figuur op de draaischijf plaatsen en begin het te modelleren.

7. Voor de benen (ø 5 mm beuken rondhout), met de boormachine, twee gaten in de onderkant van de figuur boren. 

8. Kneedbeton figuur (op het bakpapier) ca. 1 - 3 dagen laten drogen.

9. Twee beuken rondhout in de gewenste lengte afzagen (handzaag).

10. Elk stuk rondhout in een houten halve bal lijmen (lijmpistool of knutsellijm). 

11. Beuken rondhout en de halve bal met het roesteffect beschilderen. 

(gebruik de Trenddekor roest effect volgens productbeschrijving).

12. Roest effect laten drogen.

13. Ster op een stuk karton tekenen en uitknippen, kartonnen sjabloon voor het opbrengen van de verf gebruiken.

14. Het kartonnen sjabloon op het figuur leggen, witte verf met sjabloneerstempel in de 

binnenkant van het sjabloon deppen.

15. De verf goed laten drogen.

16. Benen in de voorgeboorde gaten, aan de onderkant van de figuur fixeren (lijmpistool).

17. De roest vleugel met het lijmpistool aan de achterkant van de figuur bevestigen.

18. Van het alu-draad een passende halo buigen (rondtang, zijsnijtang).

19. De halo aan het hoofd fixeren of aan de achterkant van het hoofd lijmen.

Handleiding voor de engel kan ook gebruikt worden voor de Kerstman. In plaats van de tempex bol wordt dan de aangegeven kegel 

gebruikt.  

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

T007K010

Kneedbeton volgens de productbeschrijving mengen. 

2. Met een houten stokje de beide tempex bollen 

(50/100 mm) tot een figuur verbinden.


