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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Latex 3D-gietvorm - dennenappel, ca. ø 70 x 85 mm, 
Benodigd materiaal: ca. 230 g creatief beton 810618 1

Latex 3D-gietvorm - dennenappel, ca. ø 95 x 150 mm, 
Benodigd materiaal: ca. 1300 g creatief beton 810607 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Gietvormhouder ca. 153 x 20 mm, verstelbaar om de 5 mm, 4-delig 617793 2

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 2

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 alternatief

Deco & Lifestyle Hobbyverf lichtblauw, 230 ml 608323 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek blauw 446516 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek pink 608367 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, café crème 608345 1

Krans, gebleekt, naturel, ca. ø 100 x 20 mm 543665 1

Krans, gebleekt, naturel, ca. ø 50 x 10 mm 543654 1

Terracotta bloempotjes ca. ø 110 x 100 mm, onder zit een gat van ca. ø 10 mm, 4 stuks 523021 1

Terracotta bloempotjes ca. ø 90 x 80 mm, onder zit een gat van ca. ø 10 mm, 10 stuks 523032 1

Terracotta bloempotjes ca. ø 70 x 60 mm, onder zit een gat van ca. ø 10 mm, 10 stuks 534170 1

Oase (droog) ca. 230 x 110 x 80 mm 511308 1

IJsland mos, 50 g, naturel 510346 1

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

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

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Metalen spatel set ca. 43 mm, 90 mm, 71 mm, 104 mm, ca. 110 mm lang, 4 stuks 308153 1

Benodigd gereedschap:
werkmat, liniaal, gietvormhouder, karton of emmer (voor het inhangen van de latex-
gietvormen), plakband, schaar, keukenpapier, maatbekekr (of weegschaal), mengkom, 
garde (of spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, spatel voor verf, waterbeker, 
mes, lijmpistool met lijmsticks, zand

1. De binnenkant van de gietvorm met Formestone bestrijken (zie beschrijving bij het product).

2. Formestone laten drogen.

2. Het creatief beton volgens de productbeschrijving met water mengen. 
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3. Latexvorm met behulp van de gietvormhouder in een 

emmer hangen.

4. De latexgietvorm moet vrij hangen, zonder dat het ergens 

tegenaanstoot.

5. Beton in de latexvorm gieten. 

6. Creatief beton een nacht laten drogen.

7. Betonnen dennenappel uit de latexvorm verwijderen.

8. Het restvocht laten drogen.

9. Betonnen dennenappel met verf beschilderen.

15. Krans met antiek blauw beschilderen (penseel).

16. De verf laten drogen.

17. De binnenkant van het bloempotje meten, oase in deze groot-

te afsnijden.

18. Oase met het lijmpistool aan de binnenkant 

van het potje fixeren. 

19. Oase mag niet boven de rand van het potje uitkomen. 

20. De juiste krans op de oase bevestigen 

(lijmpistool).

21. Betonnen dennenappel in het midden van de krans fixeren.

22. Met IJslandmos de kieren tussen de dennenappel en de krans 

bedekken (lijmpistool).

10. De bloempotjes met de lichtblauwe verf gronden.

11. Daarna de verf antiek blauw, pink en cafe creme op een spatel 

plaatsen.

12. De spatel afstrijken op de lichtblauwe bloempotjes (= spatel 

techniek).

13. Dit meerdere keren herhalen, tot de gewenste kleurencombinatie 

en effect is bereikt.

14. De verf laten drogen.

Tip
Indien u de kleine dennenappel (nr. 810618) in een 
bloempotje wilt plaatsen, giet dan de dennenap-
pel'voet' niet mee. De dennenappel zonder 'voet' is 
gemakkelijker in het bloempotje te fixeren!

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
T013K003

De handleiding is voor de 
afgebeelde betonnen den-
nenappels van toepassing.


