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Membuat pot sterofoam, bahannya adalah :

4 bag. sterofoam parut

2 bag. Semen putih/ abu‐ abu

Air secukupnya

Aduk semua bahan seperti luluh tembok, kemAduk semua bahan seperti luluh tembok, kem
sudah diolesi minyak. Lalu angin‐ anginkan
selanjutnya didempul dan diamplas. Tahap t
(boleh ditambah pasir). Selain untuk pembua
dan bata.

udian direkatkan pada cetakan pot jadi yangudian direkatkan pada cetakan pot jadi yang
selama semalam, keluarkan dari cetakan,
terakhir adalah mengecatnya sesuai selera
tan pot, juga bisa untuk membuat genteng
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pilah sampah dari
sumbernya

siapkan kompos yang sudah
jadi
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pkan komposter isi lapisan bawah
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