
Støp i adventstiden



Dette trenger du:

• Finja Tørrbetong B30  25 kg, 1 sekk

• Pappeske formet som en stjerne, 

           150 x 150 x 60 mm, 1 stk. 

• Lysmansjett 23 mm, 1 stk.

• Papptall 1,2,3 og 4, 205 x 25 mm

• Lysmansjett 13 mm, 4 stk.

• Matolje

• Teip

• Møbelknotter, ca 12 stk.

Pappformer, papptall og lysmansjetter finnes i hobbybutikker.

Verktøy 

Betongvisp, bøtte, mursleiv, kniv og sandpapir

Til jul er vi mange som liker å pynte litt ekstra hjemme, og å pusle med hobbysaker er ekstra hyggelig i den mørke 

årstiden. Med pyntegjenstander du selv har laget blir det enda mer personlig, og disse små betongprosjektene i form av 

adventslysestake og julestjerne kan du dessuten utføre innendørs. Bare dekk arbeidsflaten med plast og sett i gang.

Hva inspirerer deg? 

Det fungerer like bra å støpe bok-

staver som tall. Dersom du foretrekker 

dette kan du for eksempel lage ord 

som VELKOMMEN og GOD JUL.

Ta gjerne et bilde og send til Finja 

på info@finja.no, så publiserer vi ditt 

verk på hjemmesiden.

Tips! Bruk silikon til å feste små biter mosaikk på innsiden av formen. De fester seg nemlig i betongen, og når formene tas av blir de fin dekorasjon.
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Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan

utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets

beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no. 

Støp stjernen
Ta av lokket på pappesken, det skal ikke brukes. Påfør et tynt lag 

olje i formen. Bland cirka 1,5 liter B20 etter anvisningene på 

pakken. Hell betongen i formen og trykk nedi lysmansjetten. Bank 

flere ganger på formen for å eliminere luftbobler i betongen. Dekk 

formen med plastfolie og la den hvile ett døgn. Løft plasten og 

vann betongen. Legg tilbake plasten og vent i to døgn til.

Støp adventslysestaken
Skjær bort baksiden av tallene med en hobbykniv og påfør et tynt 

lag med olje på innsiden av formen. Teip fast lysmansjetter etter 

smak og behag med dobbeltsidig teip på tallene ett, to og tre. På 

firetallet plasseres lysmansjetten på den åpne siden. Bland cirka 

1-2 desiliter B20 per tall etter anvisning på pakken.

Hell betongen i formene og bank på utsiden flere ganger for å 

eliminere luftbobler i betongen. Dekk formene med plastfolie og 

la hvile i ett døgn. Løft på plasten og vann betongen. Legg tilbake 

plasten og vent to døgn til.

Ta av formen
Ta ut stjernen og tallene av formene og slip bort papprester med 

sandpapir.

Etterbehandle
Betong trenger ikke å overflatebehandles, men kan få en ekstra fin 

og holdbar overflate hvis den behandles med såpe, olje eller voks. 

Les mer om overflatebehandling i Finjas brosjyre Stilren benke-

plate.

Fest selvklebende møbelknotter på gjenstandenes undersider for å 

beskytte underlaget.
Tips! Pynt gjerne gjenstandene ved å male dem med hob-

bymaling.

Tips! Ved å plassere fire lysmansjetter i stjernen forvandles også 

denne til en adventslysestake.  
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