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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Materiaal:
gietvorm halve schaal
betongietpoeder
spatel / beker / plakband

onderlegger
decoratie kiezels / 
plant

Voorbereiding:

Betonmassa:

Vormen:

betonnen schaalDecoratieve

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

gemakkelijk

ca. 1/2 uur

Knutselidee
Nr. 104.708 - decoratieve betonnen schaal

Sluit eerst het gat aan de onderkant met 
plakband. Plaats vervolgens de onderste / 
grote betonnen schaal op een ring (bij-
voorbeeld een rol plakband) zodat deze 
stabiel staat!

Meng nu de betonmassa volgens de instructies.
Verhouding: 1000 g beton met ongeveer 100 ml water.
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Gieten:

Betonliner:

Afdruk van planten:

Wandstruktur:Vul de grote plastic schaal ca. 1 cm met de betongietmassa en laat het onge-
veer 15 minuten staan.

Gladde wand: Gebruik geen verwijdercrème of huishoudolie - giet de gietmas-
sa gewoon rechtstreeks in de kunststof mal.

Ruwe wand (kleine gaatjes): Smeer de kunststof mal in met huishoudolie en 
laat deze ongeveer 20 minuten drogen – vervolgens met de gietmassa vullen.

Vooral bloem- en bladerafdrukken staan mooi in de wand. Plaats de plantde-
len met de gladde zijde op de voorbereide olielaag (zie „wandstructuur“) en 
vul de schaal met de gietmassa.

Met de betonliner kunt u gemakkelijk letters, 
patronen, enz. in het beton tekenen. Hierbij 
met de liner het gewenste motief (let op: 
- spiegelbeeld) in de schaal tekenen, laten 
drogen en het betonmengsel erin gieten. Na 
het drogen, kan de betonliner eenvoudig van 
het beton worden getrokken - de reliëfachtige 
motieven blijven achter.

Na 15 minuten de kleine schaal erop zetten en verzwaren (grind, water, 
enz.). Vul vervolgens de ontstane ruimte tussen de schalen, tot de rand, met 
betonmassa. Zorg ervoor dat de twee kommen recht en veilig staan en de 
kleine schaal precies in het midden staat.

Laat het beton vervolgens 2 tot 3 dagen drogen en verwijder vervolgens de 
schaalvormen. Tip: De kleine schaal kan al na één dag worden verwijderd, zo 
droogt het resterende beton sneller!
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