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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm - rechthoek, ovaal en cirkel, 1 vorm, 3 motieven, grootte ca. ø 59 mm, 
42 x 110 mm, 82 x 50 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 370 g Raysin 810939 1

Gietvorm - haan, haas en ei, 1 vorm, 3 motieven, grootte ca. 81 x 59 mm (haan), 74 x 
76 mm (haas) en 53 x 72 mm (ei), ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 330 g Ray-
sin

810917 1

Gietvorm - vogel, vlinder en bloem, 1 vorm, 3 motieven, grootte ca. 84 x 47 mm, 80 x 54 
mm en ø 69 mm, ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 300 g Raysin 810928 1

Gietvorm rondblok, 1 vorm, grootte ca. ø 105 mm, ca. 35 mm hoog, 
benodigd materiaal: ca. 320 g Raysin 617449 1

Raysin 200 - gietpoeder, wit, 400 g 810881 1

Raysin 200 - gietpoeder, wit, 1000 g 810892 1

Raysin 200 - gietpoeder, wit, 4000 g 810906 naar verbruik

Kleurpigment 20 ml, fuchsia 811924 1

Kleurpigment 20 ml, goudgeel 811902 1

Kleurpigment 20 ml, lavendel 811935 1

Kleurpigment 20 ml, lagune 811957 1

Kleurpigment 20 ml, mandarijn 811913 alternatief

Kleurpigment 20 ml, ultramarijnblauw 811946 alternatief

Kleurpigment 20 ml, dennengroen 811979 alternatief

Kleurpigment 20 ml, lindegroen 811968 alternatief

Zeeplabel mal - vogeltje, ca. ø 30 mm, 2 stuks 810803 1

Zeeplabel mal met tekst - Hello Spring/ Happy Easter, ca. ø 30 mm, 2 stuks 810814 1

Zeeplabel mal met tekst - Bunt is meine Lieblingsfarbe, ca. ø 45 mm 810744 1

Zeeplabel mal - Sunshine, ca. ø 45 mm 810755 1

Hecht- magneetlak voor labels, 100 g 300270 1

Rotan krans, bruin, ca. ø 100 x 20 mm 543724 1

Rotan krans, bruin, ca. ø 200 x 50 mm 543757 1

Houten schijven, vrijblijvend gesorteerd, rond, ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm dik, 
ca. 10 stuks 700380 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit 609949 1

Satijnband 'Stippen' met weefkant, ca. 2 m x 10 mm, lichtblauw/wit 810641 1

Satijnband 'Stippen' met weefkant, ca. 2 m x 10 mm, lila/wit 810663 1

Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturel 525163 1

IJslandmos 50 g, appelgroen 510368 1

Oase voor droog- en zijdebloemen, ca. 230 x 110 x 80 mm 511308 3

Jute zakje, naturel, ca. 250 x 350 mm 531510 3

Stofversteviger 1000 ml 478195 1

Aanbevolen gereedschap
Maatbeker set, inhoud: 1 liter, 500 ml en 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Benodigd gereedschap
werkmat, maatbeker, mengbeker, garde, spatel, plantenolie, 
borstelpenseel, waterbeker, schaar, puntig mes, zijsnijtang, 
lijmpistool met lijmsticks, boormachine met houtboor, kunstklimop, 
gras en bloemen (alternatief verse bloemen of planten), kleine stenen
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Andere gietmodellen

1. Gietvorm van binnen bestrijken met de plantenolie.

2. Raysin gietpoeder aan de hand van de productbeschrijving klaarmaken.

3. Om het gietpoeder te kleuren, kleur toevoegen.

Door de toevoegin van kleur kan de tint bepaald worden. 

4. Labels met hechtlijm in de binnenkant van de gietvorm fixeren. Daarmee wordt bedoeld, label onderkant met de hechtlijm bestri-

jken 

(volg de productbeschrijving). Label in de gietvorm aandrukken. 

5. Gietmassa in de gietvorm doen.

6. Gietmassa ca. 1 - 2 dagen laten harden.

7. Gietmodel uit de vorm en label verwijderen.

8. Het restvocht laten drogen.

9. Jute zak met stofversteviger modelleren. Volg de productbeschrijving.

10. Versteviger laten harden.

11. Zak met witte chalk verfspray verven. Goed laten drogen.

12. Oase met het lijmpistool in de zak fixeren.

13. Rondom de oase kan de zak met kleine steentjes opgevuld worden. 

14. Oase ca. 1 cm onder de rand van de zak bijsnijden.

15. Kunstbloemen, gras en blaadjes in de oase steken. 

16. Met het IJslandmos de oase bedekken, en dit met lijm vastzetten.

17. Als alternatief kunt u ook echte planten gebruiken. Let er dan wel op, 

dat er geen water door de zak kan, omdat de stofverstevinger niet waterbestendig is.

18. Krans met witte krijtverf besproeien. Laten drogen.

19. Evt. in de houten schijven, met een houtboor, een gat maken om het op te hangen. 

20. Jutegaren gebruiken om het op te hangen.

21. Gegoten model op de krans of houten schijven bevestigen (lijmpistool).

22. Grote krans om een zakje leggen, met klimop bedekken.

23. Gegoten model in de bloemen of in het groen bevestigen (binden of lijmen).

24. Met een stuk van satinband versieren.
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm - vierkant, 1 vorm ca. 55 x 55 mm, ca. 35 m hoog 
Benodigd materiaal: ca. 140 g Raysin 811005 1

Gietvorm - vierkant, 1 vorm ca. 85 x 85 x mm, ca. 35 mm hoog 
Benodigd materiaal: ca. 280 g Raysin 811016 1

Gietvorm - vierkant blok, 1 vorm ca. 105 x 105 mm, ca. 35 mm hoog 
Benodigd materiaal: ca. 390 g Raysin 617472 1

Raysin 200 - gietpoeder, wit, 1000 g 810892 1

Raysin 200 - gietpoeder, wit, 400 g 810881 naar verbruik

Raysin 200 - gietpoeder, wit, 4000 g 810906 naar verbruik

Kleurpigment 20 ml, lagune 811957 1

Kleurpigment 20 ml, lindegroen 811968 1

Kleurpigment 20 ml, goudgeel 811902 1

Zeeplabel mal - lieveheersbeestje & tekst Himmelblau, ca. 25 x 25 mm, 2 stuks 810836 1

Zeeplabel mal  met Duitse tekst - Voorjaar, ca. 60  15 mm, 2 stuks 810788 1

Zeeplabel mal - sneeuwklokjes, ca. ø 30 mm, 2 stuks 810799 1

Zeeplabel mal met Duitse tekst - Pasen, ca. 30 x 15 mm, 
40 x 15 mm en 50 x 15 mm, 3 stuks 810777 1

Hecht- magneetlak voor labels, 100 g 300270 1

Satijnband 'Stippen' met weefkant, ca. 2 m x 10 mm, lichtgroen/wit 810652 1

Aanbevolen gereedschap
Maatbeker set, inhoud: 1 liter, 500 ml en 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Het gieten van de modellen kunt u terugvinden onder punt 1 - 8 van de handleiding.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

T015K009


