
Gipsafdruk Babybuik 3-D-herinneringen    
Inhoud: 5 Gipswindsel, 1x vaseline 
LET OP! GEEN SPEELGOED  
De inhoud kan van de afbeeldingen op de verpakking afwijken. 
 
Gebruiksaanwijzing 
In ieder geval de volgende belangrijke aanwijzingen en de handleiding aandachtig doorlezen 
alvorens te starten!  
 

Aanbevolen wordt dit product alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene. 
Bij ondeskundig gebruik kunnen schade en verontreinigingen ontstaan.  
 

Let op:  
• Gebruik steeds zuiver water en geschikte schone schalen  
• Verwerkingstijd niet overschrijden 
• Gips kan nadat het hard is geworden afvoerpijpen verstoppen. 

 
Het is raadzaam om bij het werken met gipswindsels de onderlegger en de vloer bv. met 
krantenpapier af te dekken.  
Het afvormen kan het best in de douchecabine of het bad gebeuren. 
 
Voorbereiding 

Snij het gipswindsel met een schaar in gemakkelijk hanteerbare stroken van verschillende grootte van ca. 
15 tot 40 cm. De lengte van de stroken moet worden afgestemd op de maten van het af te vormen 
lichaamsdeel. Snij slechts zoveel stukken af, als nodig voor het afvormen. Hierbij dient u er rekening 
mee te houden, dat de stroken elkaar een beetjes moeten overlappen om de vorm de nodige stevigheid te 
geven.   

Zet een grote, vlakke kom met water in directe nabijheid gereed. 

Belangrijke aanwijzing: Gebruik lauwwarm tot koud water, omdat de verhardingstijd van het gipswindsel 
afhankelijk is van de temperatuur. Met koud water duurt de verhardingstijd langer, met warm water duurt 
hij korter. Smeer de af te vormen lichaamsdelen gelijkmatig in met vaseline, zodat zich de gipsafdruk na 
het afvormen goed van het lichaam laat losmaken. 

Het afvormen 
Houd een strook gipswindsel met beide handen strak en trek deze licht door het waterbad. Zorg 
ervoor dat u vlot werkt en de strook slechts licht bevochtigt en niet te diep en te lang in het water 
dompelt. Leg de strook op het af te vormen lichaamsdeel. Werk van beneden naar boven. Het is 
belangrijk dat de gipsstroken glad, zonder laagtes en luchtbellen op de huid worden gebracht en dat 
de stroken elkaar overlappen. U kunt overgangen en oneffenheden met natte handen lichtjes 
verwrijven, zodat de indruk van een "echte" gipsvorm ontstaat. Wanneer u slechts 1 of 2 lagen van 
de gipsstroken opbrengt, krijgt u een resultaat met veel details. Hoe meer lagen u over elkaar plakt, 
hoe stabieler en harder wordt de afvorming na het drogen.  
 
Belangrijk! Werk vlot en zonder onderbrekingen, omdat het gips snel verhard. Als de gewenste 
lichaamsdelen compleet met het gipswindsel zijn bedekt, kunt u na een paar minuten de vorm 
afnemen en volledig laten drogen.  
 
De vorm kan na volledig te zijn gedroogd (ongeveer 72 uren) worden bewerkt. U kunt met een 
schaar de buitenste rand rechtmaken en eventueel plaatsten met scherpe kanten met fijn schuurpapier 
bewerken.  


