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Beton - ster
Materiaal:

betongietmassa
gietvorm ster
pitten met wax
kaarsengietwas

wasverfpigmenten zwart, violet
penseel
verwijdercrème voor vormen
handboor

Moeilijkheidsgraad: Drogen: Arbeidsduur:middel ca. 2-3 dagenca. 1 uur

Knutselidee

Sterrenkaars gieten:
Als eerste smelt je de was. Vervolgens voeg je 
wat waspigmenten toe en roer je alles goed 
door.

Giet nu de was in de 
kleinere stergietvorm en 
laat het goed drogen.
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Nu boor je drie gaten met een handboor voor en 
steek je de lonten van onder naar boven door de 
ster.

Nu giet je het beton tot halverwege 
in de vorm.

Laat de bodem drogen!

Als laatste kort je de lonten tot ca. 
1,5 cm in.

Nu smeer je ook de kleinere ster, met 
verwijdercrème voor vormen, vaseline 
of slaolie in.
Let op: Vet vooral de hoeken goed in.

In de lege ruimte tussen de twee vor-
men wordt nu de wand gegoten.

Vervolgens breng je zand of iets 
dergelijks aan om de kleine vorm te 
verzwaren.

Wanneer alles goed is droog is, verwij-
der je voorzichtig de gietvormen en 
plaats je de ster in de betonnen vorm.

De wanden gieten:

Bodem gieten:

Betonnen ster gieten:
Voor de betonnen ster heb je een grote en 
een kleine stervorm nodig.

Meng het beton volgens de instructies en 
roer het goed door, zodat er geen kleine 
droge betonstukjes meer zijn.

Vet daarna de grotere vorm in de 
verwijdercrème voor vormen, vase-
line of slaolie.
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