
Handleiding DIY Pakket - Klok van
Beton

Deze handleiding is gemaakt voor het DIY Pakket “Klok 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 klok. 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 vind je youtube linkjes naar de HOW TO
video's voor 2 ontwerpen.
Bedenk van te voren wat je gaat maken. Doordat het beton snel
droogt, zul je best even door moeten werken. “ But keep it cool”

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.

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 klok heb je in totaal 2000
gram beton nodig + 368 ml water
(verdeel dit over min. 4 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
Hieronder vind je 2 youtube linkjes
die je 2 verschillende ontwerpen
laten zien. Heb jij ze al bekeken voor
inspiratie?

12. Tijd om te relaxen
Drink een lekker theetje of wijntje
tussendoor en laat de inspiratie en
creativiteit binnenstromen. Wat ga jij
maken?
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13. Buitenste kleur als eerst
De eerste kleur die je in je mal giet
zal als eerst zichtbaar worden. Je
kan eventueel ervoor kiezen om ook
vormpjes te maken.

14. Vul de klok
Zorg dat je de gehele mal vult tot aan
de rand. De kleur die je als laatst
toevoegt is de kleur die tegen de
muur hangt, en is het minst van
belang.

15. Kloppen
Klop de klok voorzichtig op tafel om
de luchtbellen eruit te slaan.

16. 24 uur drogen
Laat de klok 24 uur drogen op een
droge plek met een vlakke
ondergrond.
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17. Klok uit de mal
Knip als eerste de binnenmal kapot
en trek voorzichtig het plastic uit de
klok. Zet niet te veel druk op de klok
zelf.

18. Klok uit de mal
Knip vervolgens de buitenmal in
reepjes en scheur deze voorzichtig
verder uit totdat je de klok uit de mal
kan halen. Gooi de kapotte mal weg
in de plastic container.

19. Drogen
Laat de klok opnieuw 24 uur drogen
voordat je hem gaat afwerken.

20. Schuren
Je kan er voor kiezen de klok te
schuren, maar dit niet perse nodig.
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21. Lakken
Met de bijgevoegde lak kun je een
glans geven aan de klok. De lak zorgt
er ook voor dat de kleuren niet gaan
afgeven op de muur wanneer je de
klok ophangt. De lak droogt binnen
enkele seconde, dus verspreid de lak
goed over het oppervlak.

22. Klok mechanisme
Plaats vervolgens het klok
mechanisme in je nieuwe klok adhv
de nummers. TIP: bekijk de video van
de blauw-gele klok op pagina 9.

23. Klaar!
Je bent klaar! Je kan de klok direct
ophangen. Deel je het eindresultaat
met ons? We zijn super benieuwd!
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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 (blauw-gele klok)

Klik hier voor de video

Video (zalm roze/peach klok)

Klik hier voor de video
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https://youtu.be/2CnEX7dd010
https://youtu.be/PISnU4ktiPA

