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Houten spiraalspiegel

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Hardschuimplaat styrodur 500 x 300 x 40 mm 872551 3

3D-kit siliconenlijm, 80 ml, transparant 314798 2

OPITEC houtlijm 250 ml, transparant 301759 alternatief

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart 609938 1

Houten schijf rond, ca. ¢ 30 - 80 mm, 20 - 30 mm dik, 2 kg 700863 1

Houten schijven rond, ca. ¢ 10 - 30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks 700634 2

Spiegel, ca. ø 180 mm, ca. 4 mm dik 425723 1

Jute touw, op houten spoel, naturel, ca. 7 m lang, ca. 8 mm dik 948096 1

Jute garen ca. ¢ 3,5 mm x 55 - 60 m, licht gebleekt, ca. 200 g 507722 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Styropor® en hardschuim snijder 305672 1

Reservedraad voor snij-apparaat, ca. 75 mm lang, 5 stuks 305683 1

Camelion® batterij 1,5 V Mignon (AA), 2 stuks 210625 2

STEINEL® Styrofix tempexsnijder 308809 alternatief

Benodigd gereedschap:
Werkmat, viltstift (edding), scherp mes, tempexsnijder (of figuurzaag), schaar, handboor (of boor-
machine), handzaag (of mozaïektang)
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De drie tempexplaten met siliconenlijm fixeren (twee aan de lange kant 
bevestigen, de derde aan de kop van de dubbele platen). Met een potlood 
het spiraal op de tempexplaat tekenen. De spiegel erbij pakken om het 
midden van het spiraal te tekenen. 
Met de tempexsnijder de vorm uitsnijden.

Voor het ophangen, met de boormachine, een gat in de spiraalvorm boren. 
Het gat eventueel versterken met een stuk karton.

Met de chalk Finish spray de gehele vorm beschilderen (voor- en achter-
kant). De verf goed laten drogen.

Om accenten te plaatsen, kan een deel van het spiraal met jutetouw en 
jutegaren omwikkeld worden. Deze kunnen probleemloos met siliconen-
lijm (of houtlijm) vastgeplakt worden. Door het ophanggat een stuk jute 
touw halen en de uiteinden aan elkaar vastknopen.

De spiegel met siliconenlijm, in het midden van het spiraal, vastplakken.
Houten schijfjes met siliconenlijm (of houtlijm) aan de voorkant en aan de 
zijkant van de tempex spiraalvorm vastlijmen. De houten schijven kunnen, 
indien nodig, ook met een handzaag (of mozaïektang) gebroken worden.
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Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team


