
Handleiding DIY Pakket - Onderzetters
van Beton

Deze handleiding is gemaakt voor het DIY Pakket “Onderzetters 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 onderzetters. 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 youtube linkjes te vinden van
onderzetters die we zelf hebben gemaakt. Geen inspiratie? Bekijk
het dan hier!
Bedenk van te voren wat je gaat maken. Doordat het beton snel
droogt, zul je best even door moeten werken.
Check ons Youtube kanaal voor alle handige HOW TO videos.

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 video
inspiratie!
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7. Voeg beton en water toe
Het principe is voor alle patronen en
ontwerpen hetzelfde. Per onderzetter
geldt : 250 gram beton + 46 ml water
toe. Je kan in 1 bakje max 500 gram
beton + 92 ml mengen.

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

9. Voeg de kleurstof(fen) toe
Verdeel de betonmix in verschillende
bakjes adhv je kleurenpallet. 1 kleur
= 1 bakje. Begin met 1 lepel en
verhoog voor meer kleurintensiteit.

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 extra beton toe.

11. Bedenk je ontwerp
Zit je boordevol inspiratie? Denk dan
eerst je idee uit. Geen inspiratie? Zie
hieronder de youtube links!

12. Tijd om eventjes te relaxen
Drink een lekker theetje of wijntje
tussendoor en laat de inspiratie en
creativiteit binnenstromen.
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13. Maak een patroon
Wil je een patroon op je onderzetter,
begin hiermee. De kleur die je als
eerste in de mal giet is de kleur die
te zien is aan de bovenkant van de
onderzetter.

14. Vul de mal
Vul de mal de mal met betonmix tot
aan de rand.

15. Klop de mal op tafel
Klop de mal een aantal keer (ong.
10x) op tafel om luchtbellen uit het
beton te slaan. Doe dit voorzichtig!

16. 24 uur drogen
Laat de onderzetter(s) voor 24 uur
drogen op een droge plek met een
vlakke ondergrond.

17. Inknippen mal
Knip stroken in de buitenrand van de
mal.

18. Onderzetter uit de mal
Scheur de stroken verder stuk totdat
je de onderzetter voorzichtig uit de
mal kan verwijderen.
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19. Opnieuw 24 uur drogen
De onderzetters kunnen nog nat en
fragiel aanvoelen. Laat de
onderzetters opnieuw 24 uur drogen
voor je aan de afwerking begint.
Nog eventjes geduld…

20. Schuren & Lakken
Optioneel: je kan de onderzetters
schuren, maar dit is niet nodig.
Wees wel voorzichtig wanneer je
meerdere kleuren hebt gebruikt. Lak
vervolgens de onderzetters met de
toegevoegde coating om ze
waterafstotend te maken.

21. Pootjes
Plak de 4 meegeleverde pootjes aan
de onderkant van de onderzetter.
Een pootje in elke hoek. Zo
beschadig je niet de ondergrond
wanneer je ze gebruikt!

22. Klaar!
Je bent klaar! Wat vind je er van?
Laat het ons weten via Instagram of
Pinterest. Veel plezier ermee!
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Niet voldoende inspiratie?
Bekijk hieronder de video’s van verschillende patronen.

Strepen patroon

Klik hier voor de video

Cirkel patroon

Klik hier voor de video
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https://www.youtube.com/watch?v=Qy1GN01YGoo&t=24s&ab_channel=TheDIYStore
https://www.youtube.com/watch?v=NzI-KZMWJNU&ab_channel=TheDIYStore


Marmer patroon

Klik hier voor de video

Hartjes patroon

Klik hier voor de video
(Nog even geduld, deze video komt binnenkort online)
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https://youtu.be/DfeIzS5vElA


Spetter patroon

Klik hier voor de video
(Nog even geduld, deze video komt binnenkort online)

Kerst onderzetters

Klik hier voor je video
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https://www.youtube.com/shorts/LnUZoU9XFHk

