
KSE16 
Creatiefset 3D-herinneringen  afvormset met houten voetstuk 
Inhoud: afdrukmassa (rosé poeder), gietmassa (wit poeder), 1 roer voetstuk 
 
De inhoud kann van de afbeeldingen op de verpakking afwijken. Let op! Dit is geen speelgoed! 
 

Gebruiksaanwijzing 
Voor begin de volgende belangrijke instructies en de handleiding absoluut lezen!  
 
Het gebruik is alleen onder toezicht van volwassenen aanbevolen. Bij een onvakkundig gebruik 
kunnen schade en vervuilingen ontstaan. 
 

Pas op: 
• De afdruk- en gietmassa is niet geschikt om te eten en moet voor kinderen op een 

ontoegankelijke plaats bewaard worden.  
• Hoewel de stofvorming gereduceerd werd, moet het inademen van stof vermeden worden.  
• Bij contact met de ogen onmiddellijk met water uitwassen en een arts raadplegen.  
• Uitsluitend zuiver water en passende, zuivere schalen gebruiken.  
• De verwerkingstijd niet overschrijden. 
• Houdbaarheid/opslag van de afdruk- en gietmassa: min. 12 maanden in gesloten zak, op een 

koele en droge plaats bewaren. 
• De set bevat een glazen plaat. Ga voorzichtig te werk, er bestaat gevaar voor lichamelijk 

letsel. 
 
De gemengde afdruk- en gietmassa is moeilijk uit textiel te verwijderen. Indien een deel van de 
massa toch op uw kleding komt moet u de massa laten uitharden en de gedroogde stukken van uw 
kleding verwijderen, resten kunnen weggeborsteld en/of met warm water uitgewassen worden.   
Het is raadzaam om tijdens het werk oude kleren of een voorschoot te dragen en het werkblad en 
eventueel de vloer bijvoorbeeld met krantenpapier af te dekken.   
Voor de afdruk moet het kind de hand of de voet ca. 5 minuten absoluut rustig in de afdrukmassa 
houden. Oudere kinderen moeten comfortabel zitten en op voorhand oefenen om rustig te zitten. Bij 
zeer kleine kinderen moet de afdruk tijdens het slapen gebeuren, om te vermijden dat met de 
vloeibare afdrukmassa gespeeld wordt. Zoals de ervaring leert, moet het kind tussen 2 en 4 jaar oud 
zijn om een optimaal resultaat te bereiken. 
 

Andere vereiste werkmaterialen: 
 

• geschikte beker voor het aanroeren van de afvorm- en gietmassa, bijv. wegwerpbeker van 
kunststof; weegschaal; maatbeker; garde of dergelijke om te roeren; klok; lijm, bijv. power-
secondenlijm, power-lijmpads 

 
De volgende beschrijving heeft betrekking op de afbeeldingen op de verpakking. U kunt ook een 
andere variant kiezen, door bijvoorbeeld 1 hand af te vormen. 
 

1. Aanmaak van de vorm 
 

Voorbereiding 
De set bevat 2 pakjes (ca. 2x 90 g) afvormmassa. 
Het vereiste materiaal en toebehoor wordt op hun plaats gelegd en de afdrukmassa (rosé poeder) 
losgemaakt door de zak meerdere keren om te draaien.   
Pas de geplande afvormen aan de grootte van het voetstuk aan: eventueel past slechts één hand of 
één voet van het kind op het voetstuk.  
 

Belangrijke aanwijzing: de verhardingstijd van de massa is afhankelijk van de temperatuur 
van het gebruikte water. Koud water geeft een langere, warm water een kortere 
verhardingstijd. 
 

Voorbeeld voet 



Plaats de afdrukmassa (1 pakje) in 270 ml koud tot lauwwarm kraantjeswater en roer de massa 
krachtig. Roer ca. 3 minuten verder tot het poeder volledig opgelost is. Kleine klonters zijn daarbij 
geen probleem. Werk snel en zonder onderbrekingen. 
Vul de massa in de transparante schaal en druk de voet van uw kind lichtjes en gelijkmatig in de 
massa.  
 

Let op: de tenen moeten volledig door de massa omsloten zijn. De wreef van de voet mag niet 
volledig door de massa omsloten zijn. Zij mogen de rand en de bodem van de schaal niet 
aanraken. 
De massa verhardt na ca. 3 - 5 minuten. Wanneer deze hard (zoals rubber, elastisch) en niet meer 
kleverig is, kunt u de voet van uw kind voorzichtig uit de massa nemen. 
 

2. De vorm uitgieten 
In de set bevindt zich ca. 180g gietmassa (wit poeder). 
De mengverhouding poeder en water bedraagt 3:1. Voor een hand- of voetafdruk van een klein kind 
zijn telkens ca. 90g poeder nodig. Dit wil zeggen, u moet 90 g poeder in ca. 30 ml water doen en 
gedurende 3 minuten krachtig roeren tot de aanvankelijk stroperige massa goed vloeibaar is. 
Pas dan giet men een dunne laag in de vorm zodat de bodem zonder luchtblazen volledig bedekt is. 
Daarna kan de rest snel bijgegoten worden.  
Alle delen van de vorm moeten volgegoten en gelijkmatig gevuld worden, de vloeistof mag nochtans 
niet overlopen. Klop voorzichtig tegen de vorm om eventuele luchtbellen te verwijderen. Het 
oppervlak moet gelijkmatig glad zijn. 
  
Ongeveer 60 minuten na het gieten kan de verwarmde afdruk voorzichtig uit de vorm genomen 
worden. De vorm moet nog eens 30 minuten het beste aan alle kanten verlucht (bv. op houten lijsten) 
bewaard worden. Verzeker dat geen vingers of tenen van de gegoten vorm afbreken, in geval van 
nood kunt u een afgebroken vinger of teen met een instant-kleefmiddel opnieuw vastkleven. Met 
zandpapier kunt u kleine oneffenheden verwijderen. Met een beetje witte gietmassa en water kunt u 
ook oppervlakteveranderingen of kleine luchtblazen corrigeren.  
Wanneer het oppervlak gekleurd moet worden, moet de afdruk volledig verharden (ongeveer 8 uur).  
 

3. Afwerken 
Plaats de klaargemaakte afvorm op het voetstuk en zoek een passende positie. Bevestig de afvorm op 
deze plaats en klaar is een originele en individuele herinnering.  
 


