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Wolken
Handleiding

Benodigd materiaal (foto, garderobe, twee staande wolken) Artikelnummer Aantal
Gietvorm - Wolk, 1 vorm, ca. 250 x 205 mm, motief: ca. 180 x 105 mm,  
 ca. 30 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 500 gietpoeder 819955 1

Gietvorm - Wolk, 1 vorm, 2 motieven, ca. 205 x 250 mm, motief: ca. 100 x 60 x 30 mm, 
ca. 150 x 90 x 30 mm, benodigd materiaal: ca. 150 g gietpoeder 819966 1

CREARTEC scheidingsmiddel 100 ml 480666 1

OPITEC standaard reliëf gietmassa, wit, 1000 g 479908 2

OPITEC standaard reliëf gietmassa, wit, 5000 g 479919 alternatief

OPITEC standaard reliëf gietmassa, wit, 25 kg 479920 alternatief

Kleurpigment 20 ml, fuchsia 811924 1

Kleurpigment 20 ml, ultramarijn 811946 1

Ophang plaatjes, van kunststof, ca. ø 20 x 5 mm, 10 stuks 480585 1

Flaky Glue, kleurrijk en iriserend, voor hout, karton, metaal en kunststof,  
 op waterbasis, 50 ml, glitter wit 631148 1

Flaky Glue, kleurrijk en iriserend, voor hout, karton, metaal en kunststof,  
 op waterbasis, 50 ml, regenboog zilver 631159 1

POSCA Markers PC-5M basiskleuren, met fijne punt, 8 stuks 731099 1

Schroefhaken, ca. 25 x 10 mm, 100 stuks 282235 1

Vilten bollen - Ice Dream, in 5 kleuren, ca. ø 10 - 30 mm, 25 stuks 647233 1

HONSELL Cotton 200, canvasdoek ca. 24 x 30 cm 643848 1

Marabu Chalky-Chic krijtverf spray 400 ml, poederroze 640127 1

LED-lichtsnoer met schakelaar, binnenverlichting, 20 LED's, warmwit licht, per stuk 808712 1
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1. Canvasdoek met verfspray kleuren, verf laten drogen. 
2. De gietvorm van binnen met het scheidingsmiddel bestrijken. Laten drogen, nogmaals een laag eroverheen en laten drogen. 
3. Meng het gietpoeder met water volgens de productinstructies.
4. Voeg, afhankelijk van de gewenste kleurdiepte, pigmenten toe aan de gietmassa en roeren. 
5. Vul de gietvorm met de gietmassa.
6. Gietmassa 1 - 3 dagen aan de lucht laten drogen. 
7. Achterkant, met een boormachine, voor het lichtsnoer gaten in de houten lijsten van het canvasdoek boren.  
 (lichtsnoer-lampjes zouden nu probleemloos in de geboorde gaten gestoken kunnen worden). 
8. Wolk uit de gietvorm verwijderen, het resterende vocht laten drogen.
9. Een gezicht met een stift erop tekenen.
10. De rand van de wolk met Flaky Glue versieren en laten drogen.
11. Wolk en vilten ballen met het lijmpistool op het canvasdoek fixeren. 
12. Lichtsnoer-lampjes, vanaf de achterkant, in de gaten van het canvasdoek drukken.  
  Let op! De gaten voor de lampjes mogen niet te groot zijn, zodat de lampjes niet uit de gaten glijden. 
13. Tip Met plakband de kabel van het lichtsnoer bundelen en aan de achterkant van het canvasdoek fixeren.

Aanbevolen gereedschap
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Benodigd gereedschap
werkmat, stift, liniaal, penseel, waterbeker, keukenpapier, mengkom, maatbeker, spatel, lijmpistool met lijmsticks, boormachine 
met houtboor (boor-ø = dikte lichtsnoer-lampjes), handboor, saté-prikkers, mes (of zijsnijtang), plakband

Verlichte wolk op canvas
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1. Voor de schroefhaken moeten 'tijdelijke plaatsaanduidingen' in de gietvorm gestoken worden. 
2. Daarom in de rechte onder zijkant van de gietvorm, met een handboor, gaten in de gewenste afstand boren. 
3. De gietvorm van binnen met het scheidingsmiddel bestrijken. Laten drogen, nogmaals een laag eroverheen en laten drogen. 
4. Door de gaten saté-prikkers aan de binnenkant van de gietvorm steken (ca. 1,5 cm diep). 
5. Gietpoeder volgens de productinstructies met water mengen.
6. Voeg, afhankelijk van de gewenste kleurdiepte, pigmenten toe aan de gietmassa en roeren. 
7. Vul de gietvorm met de gietmassa.
8. Lijn de saté-prikkers horizontaal uit in de gaten en bevestig ze buiten de gietvorm.  
Tip! De prikkers buiten de gietvorm op een bord of schotel leggen. 
9. Gietmassa 1 - 3 dagen aan de lucht laten drogen. 
1. Gebruik een mes (of zijsnijder) om de saté-prikkers aan de buitenkant van de vorm af te snijden. 
2. Wolk uit de gietvorm verwijderen, restvocht laten drogen.
3. Een gezicht met een stift erop tekenen.
4. De rand van de wolk met Flaky Glue versieren en laten drogen.
5. De 'plaatsaanduiding prikkers' vervangen door schroefhaken. Daarmee wordt bedoeld, de schroefhaken direct in de houten prikkers 
draaien.  
Tip! Door het draaien in het hout bladdert er geen gietmassa af. 
6. De vilten ballen met het lijmpistool op de wolk fixeren.

Staande wolken zoals in de boven genoemde handleiding gieten en beschilderen.

Veel plezier gewenst!  
Het Opitec Creatief-Team

Kapstok - Wolk


