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Mozaïek ideeën
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Bierviltjes, ca. 1,5 mm, vierkant, ca. 93 x 93 mm, blanco, 100 stuks 422239 1

Bierviltjes, ca. 1 mm, rond met gegolfde rand, ca. ø 100 mm, blanco, 25 stuks 614027 alternatief

Bierviltjes, ca. 1,5 mm, rond, ca. ø 107 mm, blanco, 100 stuks 422228 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 100 g = ca. 440 stuks, genoeg voor een 
oppervlak van c.a 240 x 240 mm, bonte mix 590514 1

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 100 g = ca. 440 stuks, geel/roodmix 590488 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 100 g = ca. 440 stuks, violet/roodmix 590536 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 100 g = ca. 440 stuks, blauwmix 590525 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 100 g = ca. 440 stuks, groenmix 590503 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 500 g = ca. 2200 stuks, genoeg voor een 
oppervlak van ca. 530 x 530 mm 619371 alternatief

Marabu acrylverf decormat 50 ml, wit 455713 1

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf  500 ml, wit 446686 alternatief

Penselen set, 2 platte kunsthaar penselen in Gr. 6,10 en 1 ronde kunsthaar penseel in 
Gr. 4, 
3 stuks

469140 1

Penselen set, natuurlijke haren, van elke grootte 2 stuks. Ronde penselen in Gr. 2, 4, 6, 
10. Borstelpenselen plat in Gr. 8 en 12, 12 stuks 431957 alternatief

Knutsellijm 80 ml,  transparant 539697 1

OPITEC alleslijm 100 ml, transparant 301667 alternatief

OPITEC alleslijm 250 ml, transparant 301678 alternatief

OPITEC alleslijm, 1000 ml, transparant 301690 alternatief

edding 3000 permanent marker, lijnbreedte 1,5-3 mm, ronde top, geurloze inkt, zwart 536039 1

Katoenen kralenkoord, ca. ø 1 mm x 160 m, naturel 537012 1

Benodigd gereedschap
werkmat, keukenpapier, schaar, puntige borduurnaald, borstelpenseel, waterbeker, 
tuinschaar, kleine takken, stukken schors

T012K001

Bierviltjes
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1. Het bierviltje kan vooraf met acryl- of schoolverf wit gegrond worden (borstelpenseel). 

2. De verf goed laten drogen.

3. Met een puntige borduurnaald (of een priknaald) twee gaten, onder de bovenrand van het bierviltje boren. 

4. Figuren met de stift op het bierviltje voortekenen. 

5. Met de lijm de mozaïek fixeren. 

6. Indien gewenst kunnen nog kleine takjes of schors stukjes bevestigd worden.

7. De lijm goed laten drogen.

8. Een stukje koord afknippen, door de gaten aan de bovenkant van het bierviltje halen. 

9. Een knoop in het koord maken. De bierviltjes kunnen nu probleemloos opgehangen worden.

Harten

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gekleurd karton 220 g/m2, zuurvrij, 20-kleurig gesorteerd, A4, 20 vel 474571 1

Gekleurd karton, voordeelset 220/m2, zuurvrij, 20-kleurig gesorteerd, A4, 200 vel 620879 alternatief

Knutselkurken, 1a-kwaliteit, conisch, ca. ø 12 - 15 x 21 mm, 20 stuks 603426 7

Knutselkurken, 1a-kwaliteit, cilinder, ca. ø 23 x 38 mm, 10 stuks 665137 alternatief

Marabu decorlak - starterset, 6 glanzende kleuren van elk 15 ml: middengeel, karmijn-
rood, middenblauw, sapgroen, zwart, wit, incl. 1 penseel 400383 1

Marabu decorlak - voordeelset, 12 glanzende kleuren van elk 50 ml: geel, geranie, kar-
mijnrood, azuurblauw, ultramarijn, lichtgroen, sapgroen, donkerbruin, grijs, wit, zwart, 
pink

452092 alternatief

Knutsellijm 80 ml,  transparant 539697 1

OPITEC alleslijm 100 ml, transparant 301667 alternatief

OPITEC alleslijm 250 ml, transparant 301678 alternatief

OPITEC alleslijm, 1000 ml, transparant 301690 alternatief

Katoenen kralenkoord, 100% katoen, zeer scheurvast 
ca. ø 1 mm x 160 m, naturel 537012 1

Benodigd gereedschap
werkmat, stift, liniaal, palet (of bord met vershoudfolie), krantenpapier, 
keukenpapier, schaar, puntige borduurnaald

T012K001
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Met behulp van de stift en liniaal een hart op het karton 
tekenen. Hart uit het karton knippen.
Vanuit het midden komend, langs de bovenkant, 
twee gaten maken. (voor het later ophangen van het hart)

Voor het ophangen, een stuk van het koord in de gewenste lengte 
afknippen. Met de borduurnaald het koord, door de beide 
gaten aan de bovenkant van het hart halen. 
Een knoop maken.

Gewenste verf op de palet (of bord met 
vershoudfolie omwikkeld) plaatsen.
Het kleinste oppervlak (onderkant) van de conische kurk in de 
verf dopen.
De kleurige kurken op krantenpapier plaatsen.
De verf laten drogen.

De gekleurde kurken, met het brede vlak (de bovenkant), op het 
papieren hart plakken.
Het geheel goed laten drogen.

T012K001
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Papier mozaïek

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Blanco beschilderbare platen met standaard aan de achterkant, wit gecoat 
ca. 170 x 190 x 2 mm, 5 stuks 955947 1

Papier mozaïek cirkels, groottes en kleuren vrijblijvend gesorteerd, niet zelfklevend, 
ca. ø 10 - 20 mm, bont, 200 g 615724 1

Papier mozaïek vierkant, kleurrijk gesorteerd, niet zelfklevend, ca. 10 x 10 mm, bont, 
ca. 10.000 stuks 554624 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, wit 455713 1

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf  500 ml, wit 446686 alternatief

Marabu acrylverf decormat 50 ml, geel 455595 1

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf 500 ml, geel 446697 alternatief

Penselen set, 2 platte kunsthaar penselen in Gr. 6,10 en 1 ronde kunsthaar penseel 
in Gr. 4, 
3 stuks

469140 1

Penselen set, natuurlijke haren, van elke grootte 2 stuks. Ronde penselen in Gr. 2, 4, 
6, 10. Borstelpenselen plat in Gr. 8 en 12, 12 stuks 431957 alternatief

Knutsellijm 80 ml,  transparant 539697 1

OPITEC papierlijm 100 ml, transparant 301324 alternatief

OPITEC papierlijm 250 ml, transparant 301335 alternatief

OPITEC papierlijm 1000 ml, transparant 301380 alternatief

edding 3000 permanent marker, lijnbreedte 1,5-3 mm, ronde top, geurloze inkt, 
zwart 536039 1

Benodigd gereedschap
werkmat, keukenpapier, schaar, borstelpenseel, waterbeker

T012K001

1. De blanco platen kunnen vooraf met acryl- of schoolverf wit of geel gegrond worden (borstelpenseel). 

2. De verf goed laten drogen.

3. Figuren met de stift op de plaat tekenen. 

4. Papier mozaïek kan met een schaar ook bijgeknipt worden. 

5. Met de lijm de papier mozaïek fixeren. 

6. De lijm goed laten drogen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


