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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
WePam modelleermassa in rood,
decoratief pomponlint in rood, satijn rozen in rood,
buxusguirlande, siliconen vorm fashion,
spachtelmassa in wit, tempex schijven Ø 15 en 20 cm

Benodigd gereedschap:
schaar,
plamuurmes,
houten spiesjes
lijmpistool/lijmpatronen

wepam basisinstructies
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Tips en trucs voor het omgaan met de 
WePam modelleermassa:

Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd.

De WePam massa kan worden beschilderd en ingek-
leurd (alleen de benodigde hoeveelheid voorbereiden, 
omdat de gemengde WePam niet lang houdbaar is).

Modelleerfans opgelet!
WePam is een aan de lucht drogende, zeer veelzijdige modelleermassa, welke in 
gedroogde toestand zeer hard word en er als porselein uitziet. De massa is zeer 

geschikt voor fi jne werkjes en voor het maken van sieraden en miniaturen. 
Met siliconen vormen gaat het modelleren bijzonder snel en eenvoudig. 

Gewoon in de vorm drukken en er weer uit verwijderen.
Veel plezier bij het modelleren en ontwerpen!

Bij het drogen worden de kleuren ongeveer 
3 tinten donkerder!

Voor gebruik de massa goed 
kneden.

De massa die overblijft in huishoudfolie wikkelen en in een lucht-
dichte doos bewaren. Al geknede WePam massa niet met verse 
(ongeknede) massa bewaren (altijd apart bewaren).

Om te voorkomen dat de massa aan de vingers blijft 
kleven kan hydraterende handcrème worden gebruikt.

Bij het uitsteken met vormpjes de uitgerolde WePam 
met huishoudfolie afdekken- anders hecht de het 
materiaal aan de vormpjes.



N° 104.054

©
 A

du
is

com

8.

9.

10.

11.

Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Instructies

taart

Benodigde materialen:
WePam modelleermassa in rood,
decoratief pomponlint in rood, satijn rozen in rood,
buxusguirlande, siliconen vorm fashion,
spachtelmassa in wit, tempex schijven Ø 15 en 20 cm

Benodigd gereedschap:
schaar,
plamuurmes,
houten spiesjes
lijmpistool/lijmpatronen

wepam basisinstructies
De gemaakte fi guurtjes/objecten kun je het beste op hout of 
karton laten drogen - vocht wordt geabsorbeerd. Daarbij her-
haaldelijk omdraaien en indien nodig iets in vorm brengen.

WePam is normaal gesproken na ongeveer 1 dag droog, 
echter nog niet uitgehard. Zo kan de droogtijd afhankelijk 
van de dikte meerdere dagen duren.

De massa is niet waterbestendig – kan echter door te 
lakken beschermd worden.

Houdbaarheid:
Ongeopend is WePam enkele jaren houdbaar.
Geopend is de massa, wanneer deze op de juiste wijze wordt 
opgeslagen, ongeveer 1 jaar houdbaar.

De WePam taart is een leuk cadeau- en decoratie-idee.
Met de schattige WePam fi guurtjes wordt het een ware eyecatcher.

Plamuren:

Modelleren:

Prik de tempex schijf op een houten spies en plamuur deze ge-
lijkmatig met de spachtelmassa in wit. Hierbij laat je de bodem 
van de schijven vrij. De kleine schijf druk je op de nog vochtige 
spachtelmassa van de grote schijf.
Alles goed laten drogen!

Nu breng je het pomponlint, de buxusguirlande en de verschil-
lende decoratieve elementen (satijnen roosjes, WePam fi guurtjes, 
etc.) met een lijmpistool (warm) op de taart aan.

Voor het modelleren van de fi guurtjes kneed je wat WePam massa zacht en drukt het 
in de vormen. Daarna voorzichtig uit de vormen verwijderen. Goed laten drogen.


