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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Canvas ca. 40 x 60 cm, wit 444776 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf lichtblauw, 230 ml 608323 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek blauw 446516 1

Deco & Lifestyle hobbyverf  230 ml, antiek pink 608367 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, café crème 608345 1

PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart 609938 1

Mozaïek softglas ’Polygonaal' ca. 10 - 20 mm, ca. 5 mm dik, 200 g, lila mix 594596 1

Mozaïek softglas ’Polygonaal' ca. 10 - 20 mm, ca. 5 mm dik, 200 g, blauw mix 514280 1

Spiegelstenen ca. 10 x 10 mm, ca. 3 mm dik, 200 g = ca. 300 stuks 306542 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Gaas ca. 75 x 60 cm, wit 549937 1

Aanbevolen gereedschap
Metalen spatel set ca. 43 mm, 90 mm, 71 mm, 104 mm, ca. 110 mm lang, 4 stuks 308153 1

SILHOUETTE CAMEO 3® - snijplotter 611063 alternatief

Silhouette® snijmat ca. 30 x 60 cm 532064 alternatief

Silhouette® vervangmessen met 10 instellingen 526315 alternatief

Silhouette® weeder haak 525490 alternatief

Fotokarton 300 g/m2, zuurvrij, afmeting: ca. 50 x 70 cm, wit 410014 1

PintyPlus® Art & Craft lijmspray repositioneerbaar 400 ml 617955 1

Mozaïektang ca. 225 mm lang 306612 1

Mozaïekhulp - stickystick, 1 stickystick en 1 extra punt 622170 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Benodigd gereedschap:
werkondergrond, schaar, keukenpapier, borstelpenseel, waterbeker, cutter, spatel, verf-
palet, (wegwerp)handschoenen, borduurnaald, naaigaren, lijmpistool (met lijmsticks)

1. Het voorbeeld van de ballerina met de SILHOUETTE CAMEO 3® snijplotter uitsnijden. (Het voorbeeld 

kunt u terugvinden op www.opitec.nl/voorbeelden)

2. Of als alternatief het bijgevoegde sjabloon met een schaar of cutter uitknippen/-snijden. 

Daarmee wordt bedoeld, de zwarte vlakken/contouren uitknippen, dit wordt met spray overgedragen.

(Vooraf sjabloon in de gewenste grootte kopiëren).

3. Het canvas met Deco & Lifestyle hobbyverf in lichtblauw gronden (borstelpenseel).

4. Gewenste verf op een spatel plaatsen.

5. De verf van de spatel op het canvas strijken (spateltechniek).

6. Met de spateltechniek op het canvas accenten plaatsen.

7. De verf goed laten drogen.

8. Ballerina sjabloon op het canvas leggen.

9. Trek de (wegwerp)handschoenen aan, het voorbeeld nu iets op het canvas drukken en zwarte verf 

spuiten. 

10. Sjabloon verwijderen, verf laten drogen. 

11. Gaas in de gewenste grootte knippen, met naald en draad het gaas tot een tutu vormen.

12. De tutu met het lijmpistool op het canvas plakken.

13. De gewenste mozaïekstenen, met de mozaïektang, verkleinen.

14. De mozaïek delen met siliconenlijm op het canvas fixeren.

15. Een deel van de stenen als bekleding op het lichaam en tutu bevestigen. 

De lijm een nacht laten drogen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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