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Decoratie van schelpen
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Glas met metalen ketting, om te hangen, glashelder, ca. ø 85 x 135 mm 573220 2

Glazen windlicht, met sisaltouw, ca. ø 160 x 125 mm 619843 1

Tempex bol, wit, ca. ø 100 mm 547101 1

Tempex bol, wit, ca. ø 120 mm 510314 1

Mozaïek parelmoer mix, groottes en vormen vrijblijvend gesorteerd, ca. 350 g 575048 1

Mozaïek parelmoer polygonaal mix, groottes en vormen vrijblijvend gesorteerd, ca. 300 
g 575026 1

3D-kit siliconenlijm, 80 ml 314798 3

Mozaïek - voegvuller, weerbestendig, 200 g 577556 4

Halfedel stenen, bont, ca. 10 - 15 mm, 1000 g 598730 1

Halfedel stenen, bont, ca. 15 - 30 mm, 1000 g 598741 alternatief

Edelstenen mix, ca. 10 - 20 mm, rijggat: ca. 1 mm, ca. 250 g 598763 alternatief

Potpourri schelpen mix, ca. 210 x 150 x 50 mm 957259 1

Houten schijven, vrijblijvend gesorteerd, rond, afmeting: ca. ø 10 - 30 mm, 
5 mm dik, ca. 100 stuks 700634 1

Houten stukken, ca. ø 10 - 15 mm x 80 mm, ca. 500 g 725362 1

Houten kralen, ca. 10 - 30 mm, rijggat: ca. 3 - 8 mm, naturel, 500 g 513295 1

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

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

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

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

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Maatbeker set, inhoud: 1 liter, 500 ml en 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Universele mozaïektang ca. 200 mm lang 578264 1

Benodigd gereedschap
werkmat, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, 
doek, (wegwerp)handschoenen, handboor 
(of boor met houtboor)
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Basishandleiding mozaïek

Hangend windlicht

Bolvormig windlicht

Schelpen bol

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. 

1. Het windlicht voor 2/3 met mozaïek beplakken en voegen.

2. Werk volgens de mozaïek basishandleiding.

3. Leg indien gewenst jute garen rond het glas en fixeer het met het lijmpistool. 

4. Breng decoratieve materialen aan zoals schelpen, houten schijven, halfedelstenen (3D-siliconenlijm of lijmpistool).

5. Boor een gat in het midden, met de boormachine, in de stukken hout, schijven en schelpen.

6. Rijg deze op een stuk kralenkoord zoals gewenst. 

7. Rijg ook houten kralen.

8. Mozaïekstenen kunnen ook aan het kralenkoord worden geplakt.

9. Daarmee wordt bedoeld, een mozaïeksteen plaatsen, lijm aanbrengen, koord in het midden daarover leggen, tweede steen op de 

eerste steen drukken. Lijm laten drogen.

10. Maak zo meerdere, verschillend versierde koorden.

11. Bevestig ze aan het glazen windlicht.

12. Alle koorduiteinden plak je aan het windlicht (lijmpistool) zodat een soort van mobiel is ontstaan.

13. Tip! Vul het glazen windlicht met zand en plaats er een kaars in.

Let op! Laat kaarsen niet onbewaakt branden!

1. Glazen windlicht met mozaïek beplakken en voegen.

2. Werk volgens de mozaïek basishandleiding.

3. Leg indien gewenst jute garen rond het glas en fixeer het met het lijmpistool. 

4. Plaats decoratieve materialen zoals schelpen, houten schijven,  (3D-siliconenlijm of lijmpistool).

5. Tip! Vul het glazen windlicht met zand en plaats er een kaars in.

Let op! Laat kaarsen niet onbewaakt branden!

1. Tempex bol compleet met parelmoer mozaïek en kleine schelpjes beplakken (3D-siliconenlijm). 

2. Let op dat je de schelpen niet bedekt met voegspecie.

3. Indien gewenst, de schelpen bol met jutegaren omwikkelen en vastzetten (lijmpistool).

4. Grotere schelpen ter decoratie opplakken.
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