
 
 

Afronden	  buitenhoeken	  met	  jute	  
	  
deze	  instructies	  zijn	  bedoeld	  voor	  het	  afronden	  van	  buitenhoeken	  wanneer	  deze	  zijn	  voorzien	  van	  
hoekwapening	  (staal	  of	  kunststof).	  Aangezien	  American	  Clay	  voldoende	  oppervlak	  nodig	  heeft	  voor	  de	  
hechting	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  scherpe	  hoeken	  te	  creëren	  .	  De	  hoeken	  dienen	  daarom	  enigszins	  afgerond	  
te	  worden.	  Dit	  is	  mogelijk	  door	  de	  aanwijzingen	  in	  deze	  instructie	  te	  volgen	  of	  door	  de	  hoek	  mechanisch	  af	  
te	  ronden	  	  en/of	  zelf	  op	  te	  bouwen	  met	  bijvoorbeeld	  gips.	  

	  
	  
	  

Benodigdheden:	  
-‐ jute	  band	  15	  cm	  
-‐ American	  Clay	  Loma	  of	  Enjarre	  
-‐ Primer	  (bijvoorbeeld	  Hoeka	  diepgrond	  korrel	  ELF)	  
-‐ Spaan	  
-‐ Hoek	  gereedschap	  of	  bijvoorbeeld	  stuk	  plastic	  folie	  (tip:	  siliconen	  matje)	  

	  
	  
Werkwijze:	  

	  
Zorg	  ervoor	  dat	  de	  wanden	  behandeld	  zijn	  met	  een	  primer	  zodat	  de	  zuiging	  overal	  gelijk	  is.	  Voor	  
extra	  hechting	  adviseren	  wij	  een	  primer	  met	  structuur	  te	  gebruiken.	  
Knip	  2	  stroken	  jute	  af	  op	  lengte	  gelijk	  aan	  de	  hoogte	  van	  de	  wand	  waar	  de	  hoek	  zich	  bevindt.	  
Breng	  op	  de	  buitenhoek	  een	  dunne	  laag	  American	  Clay	  Loma	  of	  Enjarre	  aan	  (afhankelijk	  van	  met	  
welke	  pleister	  u	  de	  wand	  gaat	  afwerken).	  Doe	  dit	  tot	  ongeveer	  12	  cm	  uit	  de	  hoek	  aan	  beide	  zijden.	  
Neem	  een	  strook	  jut	  en	  plak	  deze	  in	  de	  nog	  natte	  laag	  American	  Clay	  pleister.	  Laat	  2/3	  van	  de	  
strook	  aan	  de	  ene	  kant	  van	  de	  hoek	  en	  het	  andere	  1/3	  deel	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  hoek.	  	  Duw	  
de	  jute	  band	  met	  een	  spaan	  goed	  in	  de	  pleister	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  er	  geen	  luchtbellen	  in	  zitten.	  
Laat	  deze	  laag	  enigszins	  drogen	  (ongeveer	  een	  half	  uur)	  .	  Breng	  nu	  een	  2e	  laag	  American	  Clay	  
pleister	  aan	  en	  laat	  deze	  iets	  uitsteken	  over	  de	  1e	  laag.	  Neem	  vervolgens	  de	  2e	  strook	  jute	  en	  plak	  
deze	  op	  de	  nog	  natte	  2e	  laag	  pleister.	  Zorg	  er	  nu	  voor	  dat	  2/3	  deel	  over	  het	  1/3	  deel	  van	  de	  eerste	  
strook	  jute	  valt.	  Duw	  met	  een	  spaan	  de	  jute	  weer	  in	  de	  pleister	  en	  zorg	  dat	  er	  wederom	  geen	  
luchtbellen	  in	  zitten.	  De	  jute	  moet	  helemaal	  in	  de	  pleister	  zitten.	  Eventueel	  nog	  wat	  extra	  pleister	  
toevoegen.	  	  
U	  kunt	  de	  overgang	  van	  wand	  naar	  jute	  alvast	  wat	  uitwaaieren	  met	  wat	  extra	  pleister.	  
Om	  de	  hoek	  goed	  in	  model	  te	  krijgen	  kunt	  u	  gebruik	  maken	  van	  een	  hoekgereedschap	  of	  met	  
behulp	  van	  een	  strook	  plastic	  folie.	  	  
Laat	  nu	  de	  hoek	  drogen	  en	  u	  kunt	  daarna	  verder	  met	  het	  aanbrengen	  van	  American	  Clay	  op	  de	  
gehele	  wand.	  Uiteraard	  wordt	  over	  de	  hoek	  nu	  ook	  American	  Clay	  aangebracht.	  
Hiermee	  krijgt	  u	  een	  goed	  opgebouwde	  stevige	  hoek.	  
	  
	  

	   	  
	  


