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Mozaïek Paasdecoratie in mandala-style
Handleiding
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex ei , ca. 300 x 210 mm, van binnen hol, 2-delig 555365 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix
500 g = ca. 740 stuks 558787 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix
1000 g = ca. 1450 stuks 543458 1

Mozaïek fantasy glas rond, ca. ø 12 x 5 mm, bonte mix 500 g = ca. 430 stuks 506517 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 2

Voegspecie 1000 g, wit 504906 2

Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart 455724 1

Rotan krans, naturel, ca. ø 300 x 45 mm 950936 1

Rotan krans, naturel, ca. ø 260 x 30 mm 950925 alternatief

Houtwol 50 g, groen 940766 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Universele mozaïektang ca. 200 mm lang 578264 1

Benodigd gereedschap
werkmat, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, 
doek, (wegwerp)handschoenen
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Tip

Basishandleiding Mozaïek

Mozaïek eieren om op te hangen

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond. 

2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.

3. Lijm een nacht laten drogen.

4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.

Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. 

6.  Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. 

7. Dit meerdere keren herhalen.

8. De specie een nacht laten drogen. 

9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken. 

De tempex ei helften aan elkaar lijmen. De cirkel vlakken met een cirkel op het tempex ei tekenen. De mozaïek volgens de basishand-

leiding opplakken. Voegspecie kan met zwarte acrylvef gekleurd worden. Eenvoudig toevoegen aan de gemaakte specie. Weinig verf 

toevoegen geeft een lichtere kleur.
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten hanger 'Ei', naturel, ca. 60 x 15 x 80 mm 530729 1

Houten hanger 'Ei', naturel, ca. 100 x 15 x 130 mm 530741 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix
200 g = ca. 300 stuks 539664 1

Mozaïek fantasy glas rond, ca. ø 12 x 5 mm, bonte mix 500 g = ca. 430 stuks 506517 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Voegspecie ca. 250 g, wit 539686 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart 455724 1

Schroefogen ca. 12 x 4 mm, 100 stuks 283043 1

Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g 525163 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Universele mozaïektang ca. 200 mm lang 578264 1

Benodigd gereedschap
werkmat, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, 
doek, (wegwerp)handschoenen

Handleiding

1. Werk volgens de mozaïek basishandleiding.

2. Schroefoog voor het ophangen van het ei aan de bovenkant van het ei indraaien.

3. Vooraf de cirkel vlakken met een cirkel op het tempex ei tekenen.

4. De mozaïek opplakken.

5. De klaargemaakte voegspecie kan met zwarte acrylverf gemengd worden.

6. Een stuk jute garen afknippen, door het schroefoog halen.

7. Een knoop leggen in de uiteinden, mozaïek ei aan het koord ophangen.

Mozaïek dienblad
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten dienblad, rond, naturel, ca. ø 220 x 18 mm 956666 1

Mozaïek glasstenen mix, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix
200 g = ca. 300 stuks 539664 1

Mozaïek fantasy glas rond, ca. ø 12 x 5 mm, kleurrijke mix, 
500 g = ca. 430 stuks 506517 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Voegspecie ca. 250 g, wit 539686 1

Reeves fijne acrylverf 75 ml, middengrijs 453467 1

Schroefogen ca. 12 x 4 mm, 100 stuks 283043 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Universele mozaïektang ca. 200 mm lang 578264 1

Benodigd gereedschap
werkmat, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, 
doek, (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker

Handleiding

1. Werk volgens de mozaïek basishandleiding.

2. Schroefoog, voor het ophangen van het dienblad, aan de bovenkant van het dienblad indraaien.

3. De cirkel vlakken met een cirkel aan de binnenkant van het dienblad tekenen.

4. De mozaïekstenen opplakken.

5. De klaargemaakte voegspecie kan met zwarte acrylverf gemengd worden.

6. De zijkant (binnenkant van het dienblad) kan met grijze verf beschilderd worden. 

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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