Egendesignade skålar

Egendesignade skålar
Alla kan formge och skulptera dessa enkla och vackra skålar i betong. Materialet är inte bara lätt att arbeta med utan ger
dessutom stort utrymme till att vara personlig. Gör till exempel en stor skål att förvara frukt i, eller en mindre till praliner.
Skålarna fungerar givetvis utmärkt även som prydnad och går också att utforma som ljusstakar. Skapa de verk du har lust
till, det viktigaste är att du har roligt under tiden och får något att njuta av för egen del eller en tidlös gåva att ge bort.

Det här behöver du:

Vad inspirerar dig?

•

Finja Glasfiberbruk A, 1 säck

Prova dig fram med olika färgpigment i

•

Ballonger

betongen, eller måla dina skålar. För en

•

Matolja

yta med struktur testa med en virkad duk
eller ett rabarberblad som du pressar mot
betongen. Det är bara fantasin som sätter
gränserna för det slutgiltiga resultatet.
Ta gärna en bild och mejla Finja,
info@finja.se, för att få ditt verk publicerat
på hemsidan.

Verktyg
Betongblandare, hink, liten murslev och gummihandskar.

Tips! En ballong går alltid att få ut när du väl har stuckit hål på den, så prova att göra en skål med mer sluten form.
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Förbered
Blås upp några ballonger och placera dem i lagom stora
skålar eller koppar med knutarna neråt. Stryk ett tunt
lager olja på ballongerna.

Gjut
Blanda Glasfiberbruk A enligt anvisningarna på förpackningen. Tag på gummihandskar och arbeta med händerna. Lägg betong på ballongerna och forma hur du vill.
Släta ut till plana bottnar med mursleven. Täck med
plastfolie och låt vila ett dygn. Lyft därefter plasten och
vattna betongen rikligt. Lägg tillbaka plasten och vänta
ytterligare två dygn.

Avforma
Stick hål på ballongerna och dra försiktigt ut dem ur
skålarna när betongen har torkat helt. Slipa vid behov
kanterna med sandpapper.

Efterbehandla
Betongen behöver inte ytbehandlas men de släta
insidorna kan få en extra vacker yta med behandling av
såpa, olja eller vax. Läs mer om ytbehandling i Finjas

Fäst självhäftande möbeltassar på skålarnas undersidor
för att undvika repor på bord och andra underlag.

Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan
utföras. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets
beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid www.finja.se.
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broschyr Stilren bänkskiva.

