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Knutselidee

Materiaal:
celebrations doos
betongietpoeder
houten lat
olie of verwijdercrème
viltplaat

spatel 
vat om te mengen
penseel
schaar, stift, liniaal
water

Werkwijze:

Tablet
houder

gemaakt van beton

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

Droogtijd: ca. 2-3 dagen

middel

ca. 1/2 uur

De gietvorm:
Als gietvorm hebben de deksel 
van een celebrationsdoos 
gebruikt!

Nr.104.583 - Tablet houder



comnlbefrchdeat

2.

3.

4.

5.

5.

5.

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

De houten lat:
Om ervoor te zorgen dat de tablet op de 
juiste manier in de houder staat, plaatsen we 
een houten lat (is later de gleuf) in de mal.
De lat moet precies in de vorm passen (niet 
te klein!), 2 cm breed en ongeveer 1 tot 2 cm 
hoog.

Latmaat voor een Celebrationsdoos:
14 x 2 x 1,5 cm

De mal plakken we nu langs 
de zijden dicht. Bovendien 
kun je deze nog met een 
stuk koord vastzetten.

Invetten:
Voor het vullen smeren we de 
vorm en de ingebrachte lat 
grondig met slaolie of verwijder-
crème in!

Meng de gietmassa en vul de mal:

Laten drogen:

Afwerking:
Werk tot slot de scherpe 
randen nog met schuurpa-
pier na.

Als bescherming tegen 
krassen 3 vilten stroken 
op maat knippen/snijden 
(afmetingen volgens de 
mal) en plak deze met een 
lijmpistool in de gleuf.

Meng de gietmassa als volgt:
per 100 g betongietpoeder 10 g water.

Meng goed tot er geen droge plekken 
meer zijn en zich een homogene massa 
heeft gevormd.

De massa moet nu 
ongeveer 2 tot 3 
dagen drogen.

Verwijder het beton vervolgens uit de mal en verwijder de houten lat (voorzich-
tig) met behulp van een knutselmes. 
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Klaar!
Veel plezier met het 

naknutselen en uitproberen


