Werkbeschrijving
cadeaulabel van beton
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200 gr. egalisatie beton
schuurpapier nr. 120
Home Deco Varnish ultra mat transparant
stukje Organza lint 3 mm breed in kleur naar keuze
kurksticker (rolletje van de Action)
doorzichtig plastic deksel van yoghurtbeker met
opstaand randje *
dik plastic rietje
dun blaadje van een plant/struik met goed zichtbare
bladnerven (dit blaadje mag niet groter zijn dan het
plastic deksel)
stiften voor handlettering
puntig pincet
ronde plastic bak voor het aanmaken van beton
roerlepel
penseel met puntje
lijmpistool of tube lijm
schaar
water

Gietvorm maken/vullen
Kies een plastic deksel zonder deukjes of vouwtjes en knip er een randje af, zodat het
middengedeelte (waar je de beton in gaat gieten) plat op de ondergrond ligt. Je label wordt dan
mooi vlak aan de onderkant, zodat je er gemakkelijk op kunt schrijven. (foto 1) Knip een stukje van
4 cm van een rietje af. Warm je lijmpistool op en doe aan één kant van het rietje een druppel lijm
in het rietje (niet ernaast want dan wordt je hanggaatje niet mooi rond). Lijm het rietje ongeveer 1
cm van de rand op het deksel. (foto 2) Weeg de egalisatie beton af en voeg 40 ml water toe. Roer
dit heel goed, de beton moet goed gemengd zijn, geen klontjes. Giet de beton in de deksel tot aan
het randje. (foto 3) Laat de beton ongeveer een uur uitharden. Het beton moet lobbig zijn. Je kunt
dit controleren door het deksel een klein beetje heen en weer te bewegen. Als het beton nog te
vloeibaar is laat het dan nog langer uitharden. Maak het blaadje goed plat met je handen en leg het
op het beton. Druk het heel voorzichtig een klein beetje aan, zodat het hecht aan de beton. Zorg
ervoor dat er geen beton over het blaadje loopt. (foto 4) Laat het beton 24 uur uitharden.
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Afwerking
Knip het rietje zo kort mogelijk af boven het cadeaulabel en verwijder voorzichtig de plastic deksel.
Het rietje blijft aan het deksel vastzitten, knijp het rietje samen om het uit het gaatje te krijgen.
Schuur het randje van het cadeaulabel een beetje glad, door het schuurpapier schuin tegen het
randje aan te houden. Schuur niet over het label zelf, dit veroorzaakt krassen in het beton. Kras
met het pincet over het blaadje en verwijder het bladgroen. Haal steeds het bladgroen van het
pincet af en laat geen bladgroen op het beton vallen, dit veroorzaakt vlekken. (foto 5) Laat het
label weer 24 uur drogen. Vernis het label. Vernis eerst het blaadje en laat drogen. Spoel je kwast
goed uit zodat er geen bladgroen meer aan zit. Vernis de voorkant van het label en laat drogen,
vernis daarna de achterkant. Schrijf je tekst op de achterkant van het label en laat drogen. (foto 6)
Meet de omtrek van je label en knip een strookje kurksticker ter grootte van de omtrek van je
label. Plak dit op de zijkant en druk goed aan. Knip bij waar nodig. (foto 7) Veel plezier gewenst
met je cadeaulabel. (foto 8)

Tips van Nieuw Vermaak
Maak meerdere labels tegelijk zodat je kunt uitproberen. 200 gram beton is voldoende om 3 labels
te maken. Je kunt alle soorten doorzichtig plastic bakjes en deksels gebruiken. Bedrukt plastic geeft
een afdruk op het beton, gebruik dit liever niet. Wacht niet langer dan 24 uur met het verwijderen
van het bladgroen, het blaadje droogt anders helemaal op in het beton. Oefen je tekst op
kladpapier. Als je nog niet veel ervaring hebt met handletteren, teken dan de omtrek van het label
op papier met lijntjes of ruitjes, knip dit uit en schrijf je tekst er zo netjes mogelijk op (houd
rekening met het hanggaatje). Neem een velletje carbonpapier voor handschrift, leg dit tussen je
tekstblaadje en het label en kopieer je tekst. Trek je tekst daarna over met een handletterstift.
De afmetingen van het werkstuk zijn: diameter 8 cm en 3 mm dik.
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