
Boodschappenlijstje:
• Bouwcenter Betonmortel 
• houten bezemsteel  

(in 3 gelijke stukken gezaagd)
• kippengaas
• verf 

Verder nog nodig:
• troffel of tuinschepje
• 2 bouwemmers
• schoon leidingwater
• maatbeker
• geduld

Stap 1
Meng in de ene emmer de mortel volgens 
beschrijving. 

Tip: voeg niet meteen teveel water toe, maar 
beetje bij beetje. Het mengsel is goed, als het een 
homogeen mengsel is. 

Stap 2
Giet/schep nu ong. 4 cm in de andere emmer. 
Even goed de belletjes eruit halen door met je 
handen tegen de zijkant te kloppen.

Stap 4
Vul de emmer nu aan tot ongeveer 10 cm hoogte. Ook nu weer even 
de belletjes eruit kloppen.

Tip: vind je het lastig om op gevoel te werken? Plak dan een stukje tape op 
4 en 10 cm hoogte.

Stap 3
Leg nu het rondje kippengaas erin.

Tip: let op dat het rondje kleiner is dan de bodem 
van de emmer.

BETONKRUKJEDo it Yourself

Stap 5
Steek nu evenredig de poten in je verse 
betonmortel, zorg dat je in ieder geval  5 cm 
van de poten bedekt. Zet een klein streepje 
met potlood op de poot, zodat je weet tot 
hoever je moet gaan. 

Tip: schroef een paar schroefjes aan het 
uiteinde van de pootjes voor meer grip in het 
beton. 

Pootjes dichter bij elkaar? Tape een stukje 
hout vast aan de pootjes. 

Stap 6
Nu komt het moeilijkste gedeelte, 24 uur wachten... 

Buig de emmer even allerlei kanten op, zodat de zitting van je 
krukje los komt. Trek het krukje aan zijn poten voorzichtig uit 
de emmer..... Tadaa! Daar is je krukje. Schuur, indien je dat wilt,  
je krukje nu een beetje bij met schuurpapier 300. Na 5 dagen 
uitharden kun je het krukje naar hartelust pimpen. Pootjes 
dippen, de zitting een kleurtje geven, etc.

Klaar!
Deze DIY-tutorial wordt je aangeboden door:


