
stap voor stap dit heb je nodig ...
HOBBYBETON
AF3015 ...............................................................................5 kg

CREALL MULTI - MIX 
GA4247 ....................................................................1000 ml

THEELICHTHOUDER  
• diam. 44 mm - hoogte 15 mm
AE3014 ............................................................................per 12

LATEX HANDSCHOENEN 
EC5359 ...................................................................100 stuks

DOOSJE IN KARTON HARTVORM GROOT
• afm. 100 x 100 x 50 mm
XF3270 ...........................................................................per 10

FOAM STICKERS HARTJES
• afm. 20 - 45 mm - dikte 2 mm
PM6098 ................................................................... per 200  

ZELFKLEVENDE LETTERS EN CIJFERS
• afm. 2 cm
 EF9129 ................................................set van 24 vellen

SILICONE MAL HARTJES
• afm. hartje 70 x 60 mm - inhoud 100 ml
VH3544 ...................................................................per stuk

1. Lege, schone bekertjes van 
plastic of brickverpakkingen 
zijn ideale mallen. Knip de 
verpakking op de gewenste 
hoogte. Kleef foam letters en 
vormen aan de binnenkant.

OPGELET! Vergeet de letters 
niet in spiegelschrift te kleven!

2. Meng 6 delen hobbybeton 
poeder met 1 deel water. 
Meng het geheel goed en laat 
ongeveer 5 minuten staan.

3. Giet het betonmengsel in 
de mal en laat het ongeveer 5 
minuten staan. 

PS: Gebruik je graag een mal 
van papier-maché? Breng dan 
eerst een laagje Creall Multi - 
Mix aan zodat die niet oplost 
door het vochtige hobbybeton.

Deze theelichthouders zijn gemaakt van 
hobbybeton dat gegoten is in lege 

brikverpakkingen. Voor het reliëf kleven we 
vormen en letters uit foam aan de 

binnenkant van de mal. Kleef eventueel 2 
foam vormpjes op elkaar voor meer reliëf.

Ontdek al onze knutselideeën op 
WWW.BAERT.COM

en bestel al je benodigdheden online!

kaarshouders
in beton

knutselidee

4. Druk een metalen 
kaarshouder in het 
betonmengsel. Laat 24 uur 
drogen.

PS: Voorkom dat de houder 
naar boven komt tijdens het 
droog process, door die te 
verzwaren met knikkers, kiezels.

5. Haal de betonnen vorm uit 
de mal en verwijder de foam 
letters en vormen. 

TIP: Laat de kaarshouder nog 
48 uur uitharden alvorens te 
gebruiken.


