Betonkrukker

Støb egen designet betonkrukke ved hjælp af denne guide

Det her behøver du:
‐ Combimix cementmørtel A
eller Combimix finbeton.
‐ Forme (2 stk., en mindre og
en større).
‐ Madolie, spand, vand,
gummihandsker, tommestok,
pensel, hammer,
spartelspade, planke og
vægt, fx sten eller sand.
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Læg planken lige over
formene og tyng ned med
sten eller anden vægt. Du kan
også fylde den mindste form
med sand for at tynge den
ned. Juster ved hjælp af
tommestokken så den mindste
form sættes midt i den store.

Tips!
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Pensel olien jævnt på
indersiden af den største
form. Pensel ydersiden af
den mindste form. Stil den
mindste form med bunden i
vejret. Olien forhindre
betonen i at hænge fast i
formen, når den hærder.

Slå let rundt om den
yderste form med
hammeren for at sprede
indelukkede luftbobler. Hvis
det behøves så bland mere
beton i, for at fylde siderne
op. Glem ikke at slå på
formen igen, hvis du fylder
mere i. Du vil få så mange
luftbobler væk som muligt.

Fyld spanden med lidt
vand. Hæld en spade
beton ned i vandet og bland
godt med hånden. På
samme måde blandes
yderligere beton i, til
konsistensen bliver som en
letflydende grød. Bland
hellere beton i af flere
omgange end at begynde
med for meget.

Lad derefter støbningen
stå og tørre i mindst 1
døgn. Laver du en stor
støbning, kan det kræve at
den tørre i 2 døgn. Stil
støbningen under tag eller
dæk den til med vandtæt
plastic for at beskytte den
mod regn og stærk blæst.
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Hæld betonen i den
største form og ryst lidt.
Placere den mindste form i
den største og pres den lidt
ned, så betonen presses op
langs siderne. Glem ikke at
efterlade et mellemrum på
bunden mellem formene.
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Formene tages væk. De
kan sidde godt fast. Vær
forsigtig! Når du har fået
formene af, har du en færdig
krukke at plante i.

• Konsistensen på mørtlen afgør overfladen. Mindre vand giver en
ujævn/rustik overflade og mere vand giver en glattere overflade.

• For en rigtig glat, gipslignende, overflade kan man anvende Combimix
gulvspartel CM 740.
• Når du støber anvend en prop eller lignende til bunden mellem
formene for at få en drænet krukke.
• Man kan næsten støbe hvad som helst. Brug fantasien!
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