
Handleiding DIY Pakket - Bloempot
van Beton

Deze handleiding is gemaakt voor het DIY Pakket “Bloempot van Beton” van
The DIY Store. We hebben ons best gedaan om het stappenplan zo simpel
mogelijk te houden. Mocht je vragen hebben of kom je ergens niet uit, neem
dan gerust contact op via Whatsapp of via mail.

T: +316 83718710 M: info@thediystore.nl https://thediystore.nl
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Belangrijk
Wat leuk dat je een DIY pakket hebt gekocht bij The DIY Store! Voordat
je begint willen we je nog wijzen op een aantal punten waaraan je moet
denken tijdens het maken van jouw bloempot. Hieronder hebben we ze
allemaal voor je op een rijtje gezet:

Check of het pakket compleet is. Hoewel we zelf gebruik maken
van een checklist om de pakketten in te pakken, is er een kans dat
we iets zijn vergeten. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact
met ons op.
Werk op een platte ondergrond, het liefst op een tafel of op de
grond.
Achterin deze handleiding zijn bloempotten te vinden die we zelf
hebben gemaakt, met een stappenplan. Bekijk die dus zeker ook
voor extra inspiratie!
Bedenk van te voren wat je gaat maken. Doordat het beton snel
droogt, zul je best even door moeten werken.
Naast deze handleiding, kan je ook nog onze video’s bekijken op
Youtube. Je vindt de link naar deze video’s op onze website of je
kan de QR-codes scannen.

Alright, you’re ready to go. Wij vinden het prettig om onze telefoon weg
te leggen en even lekker offline te zijn tijdens het DIY’en, zeker een
aanrader!

Have fun & enjoy!
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Inhoud van het pakket
Check hieronder de inhoud van het pakket. Heb je alles correct ontvangen?
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Stappenplan (Basis)

1. Papier uit de doos
Haal het papieren afdekzeil uit je DIY
pakket en plak deze aan een platte
ondergrond.

2. Stal alles uit
Haal vervolgens de gehele inhoud uit
de doos en stal alles voor je uit.

3. Zet de weegschaal en water klaar
Pak alvast de weegschaal en het
water. Als ook een zware stapel
boeken of zak zand.

4. Trek je handschoenen aan
Open de zakjes van de kleurstof en
het beton en trek je zwarte
handschoenen aan

5. Bedenk wat je wilt gaan maken!
Bedenk vervolgens wat je leuk vind
om te maken. Kijk op onze socials of
scrol naar beneden voor inspiratie!
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7. Voeg beton en water toe
Voor de bloempot heb je in totaal
1500 gram beton nodig + 276 ml
water (verdeel dit over min. 3 bakjes)

8. Goed roeren!
Een betonmix moet je altijd goed
roeren tot een gelijke consistentie.

9. Voeg de kleurstof(fen) toe
Je mag zoveel mogelijk kleurstoffen
toevoegen. Doe dit adhv de houten
lepeltjes. Begin met 1 lepel en
verhoog als je meer kleurintensiteit
wilt.

10. Te dik? Te dun?
Als de betonmix te dik is (=niet meer
te roeren) kun je een scheutje water
toe voegen. Is de massa te dun
(=waterig) dan voeg je een aantal
schepjes beton toe.

11. Bedenk je ontwerp
Zie hieronder een voorbeeld van een
hartjes bloempot of bekijk de video
van de druppel bloempot via
onderstaande Youtube link.

12. Tijd om te relaxen
Drink een lekker theetje of wijntje
tussendoor en laat de inspiratie en
creativiteit binnenstromen.
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13. Buitenmal vullen
Vul de buitenmal met ongeveer een
kwart betonmix. Wees creatief, je
kan meerdere kleuren gebruiken.

14. Patroon maken
Optie: maak een patroon in de mal. In
dit geval zijn er groene “druppels”
gemaakt.

15. Binnenmal vullen
Vul de binnenmal voor ¾ met water
en plaats deze voorzichtig in de
buitenmal. De inhoud van de pot zal
via de zijkant omhoog komen.

16. Bloempot afmaken
Vul de buitenmal via de zijkant met
de laatste betonmix. Zorg dat de pot
gevuld is tot aan de rand. Vervolgens
klop je het geheel een aantal keer
(ong.10x) op tafel om luchtbellen uit
het beton te slaan. Doet dit
voorzichtig!
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17. 24 uur drogen
Vul de binnenmal tot de rand met
water en plaats iets zwaars (zak met
zand of boeken) op de bloempot.
Laat het 24 uur drogen op een droge
plek met een vlakke ondergrond.

18. Bloempot uit de mal
Laat het water uit de binnenmal
weglopen. Knip vervolgens stroken in
de binnenmal en scheur deze verder
stuk totdat je deze in zijn geheel eruit
kan trekken.

19. Bloempot uit de mal
Knip vervolgens stroken in de
buitenmal en scheur de buitenmal
voorzichtig kapot. De mallen mogen
vervolgens in de plastic container
gegooid worden.

20. Opnieuw 24 uur drogen
De bloempot voelt nog nat en fragiel
aan. Opnieuw moet deze 24 uur
uitharden voor je aan de afwerking
gaat beginnen.
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21. Schuren
Optie: Je kan de bloempot ook
schuren. Dit is optioneel en is niet
nodig. Gebruik het schuurpapier wat
meegeleverd is in het DIY pakket.
Schuur de randen goed af. Je kan
eventueel het schuurpapier iets nat
maken voor een beter effect.

22. Lakken
Met de bijgevoegde lak kun je de
bloempot waterafstotend maken.
Zorg dat de buiten en binnenkant van
de bloempot minimaal 1x gelakt is.
De lak droogt binnen enkele seconde,
dus verspreid de lak goed over het
oppervlak.

23. Kamerplant vinden.
Wanneer de bloempot droog is kun je
er direct een leuke kamerplant in
plaatsen. Welke past het beste bij jou
bloempot?

24.Klaar!
Je bent nu klaar met je DIY project.
Geef je nieuwe bloempot een leuke
plek in huis. Benieuwd naar meer
creaties? Volg ons op social media
of lees een van onze blogs via onze
website.
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Stappenplan voor een (hartjes) patroon
op jouw Bloempot

Wil je een (hartjes) patroon maken op jouw bloempot? Dan hebben we
hieronder een stappenplan uitgeschreven hoe jij dat kan doen.
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Stappenplan (Hartjes patroon)
Als voorbeeld nemen we de wit/groene hartjes bloempot, maar je kan
natuurlijk elke vorm schilderen en elke kleur kiezen.

1. Witte kleurstof maken
Neem een papieren bakje en voeg x
gram beton toe + x ml water + 2
schepjes witte kleurstof en roer goed
door. De massa moet dik zijn.

2. Time for some love
Gebruik de achterkant van de kwast
of een tandenstoker om hartjes te
maken dmv van een “V” vorm te
maken.

3.Binnenmal
Het patroon maak je aan de
buitenzijde van de binnenmal

4. Buitenmal
En het patroon maak je aan de
binnenzijde van de buitenmal. Zodra
je klaar en tevreden bent, laat je het
minimaal 3 uur drogen.

5. Vul 3 bakjes
Met 500  gram beton per bakje

6. Voeg water toe
Voeg per bakje 92 ml water toe
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7. Goed roeren
Roer dit goed door totdat je 3 bakjes
hebt met een yoghurt/kwark
consistentie

8. Kleurstof
Voor de kleur eucalyptus groen voeg
je 1 lepel blauwe- , 2 lepels witte- en
1 lepel gele kleurstof toe per bakje.

9. Extra blauw
Stel dat je nog niet tevreden bent
over de kleur kun je een extra tint
toevoegen. In dit geval neigde de
kleur naar olijfgroen en hebben we er
een extra blauw aan toegevoegd

10. De correcte kleur
Mix de inhoud van alle drie de bakjes
samen. Dit doe je door elke keer 2
lepels betonmix toe te voegen aan
het volgende bakje etc

11. Vul de buitenmal
Vul de buitenmal met 5 a 10 cm
betonmix en plaats vervolgens de
binnenmal in de buitenmal

12. Vul de betonmassa aan
Vul de buitenmal aan via de zijkant
(opening van ½ cm). Is de beton
massa te dik? Voeg dan een scheutje
water toe.
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13. Vul de mal met water
Vul de binnenmal met een kwart vol
water

14. Druk de binnenmal aan
Druk de binnenmal verder in de
buitenmal. Je zal zien dat deze
omhoog wilt “springen”

15. Zware zak zand
Vul de binnenmal met water tot 1 cm
onder aan de rand en plaats er iets
zwaars op. In dit geval zie je een zak
met zand

16. 24 uur drogen
Na 24 uur drogen kun je het water in
de binnenmal voorzichtig eruit gieten

17. Knip de binnenmal
Knip vervolgens kleine sneetjes in de
binnenmal

18. Scheur de mal stuk
Scheur de repen plastic verder kapot.
Je zal merken dat dit heel
gemakkelijk gaat
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19. Loswrikken
Wanneer de binnenmal bestaat uit
allemaal stroken kun je de binnenmal
los “wikken”

20. Binnenmal verwijderen
Verwijder de binnenmal voorzichtig
en gooi het plastic weg in de PMD
container.

21. Stroken knippen
Knip nu stroken in de buitenmal.

22. Scheur verder uit
Scheur de buitenmal stuk en
verwijder de buitenmal. Ook deze
mag weggegooid worden in de PMD
container.

23. Hartjes
Gebruik een schaar om eventueel
een aantal hartjes beter zichtbaar te
maken. Wees wel voorzichtig.Laat de
pot opnieuw 24 uur drogen!

24. Schuren en lakken
Gebruik eventueel schuurpapier om
voorzichtig de scherpe randjes weg
te schuren. En pak de acryllak en de
kwast er alvast bij.
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25. Lak de buitenzijde
De acryl lak droogt snel, dit betekent
dat je de lak goed moet verspreiden
over de bloempot om strepen te
voorkomen.

26.Lak de rand
Lak ook de rand van de pot.”

27. Lak de binnenzijde
Lak de binnenzijde van de pot 2
maal. Aangezien de potgrond
continue vochtig is, is het belangrijk
dat er geen schimmel gaat groeien in
de bloempot.

28. Lak de onderkant
Optioneel kun je ook de onderkant
lakken van de pot. Op deze manier
kan de bloempot ook niet gaan
afgeven op een lichte ondergrond.

29. Klaar!
Wat vind je ervan? Plaats er een
leuke plant in en geniet van je DIY
creatie!
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Ben je super enthousiast, maar geen idee wat je wilt gaan maken?
Hieronder vind je link(s) naar video(’s) voor meer inspiratie.

Je kan ons ook altijd volgen op Instagram en Pinterest!

Video (druppel-3-kleuren patroon)

Klik hier voor de video
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