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Mozaïek droomvanger

Handleiding
T004K003

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten plaat ca. ø 330 x 8 mm, naturel 514497 1

Mozaïek Byzantic® 10 x 10 x 4 mm, 1000 g, bonte-mix 593176 1

Mozaïek fantasy glas 10 x 10 x 4 mm, 500 g, bonte mix 505496 1

Scherven mozaïek mini, ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, groentinten 563588 1

Houten schijven ca. ø 10 - 30 x 5 mm, ca. 100 stuks 700634 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Voegspecie 250 g, wit 539686 1

Vliegertouw natuurvezel ca. ø 2 mm x 80 m, naturel 537090 1

Houten kralen, verschillende vormen, ca. 10 - 30 mm, 500 g 513295 1

Veren assortiment, verschillende groottes, 4 g, bruin mix 937565 1

Hanger met veer, ca. 260 mm lang, naturel 614533 3

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

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alterna-
tief

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

UHU Hobbylijm 90 g 300100 alterna-
tief

Benodigd gereedschap:
ondergrond, liniaal, stift, cirkel, schaar, keukenrol, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (weg-
werp)handschoenen, boormachine met houtboor, plakband, rondtang
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Het motief op de houten plaat tekenen.
Met de boormachine de gaten (ø 4 mm) voor het koord boren 
(7 gaten aan de onderkant van de ronde plaat, 1 gat aan bo-
venkant in het midden).
Om de gaten tegen vervuiling te beschermen, koord stuk afknip-
pen, geknoopt in de gaten steken, na het voegen weer eruithalen.

De gewenste mozaïekstenen en de kleine houten schijven (basis-
handleiding) fixeren.

Basishandleiding Mozaïek

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. 
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Mozaïek oppervlak met voegspecie voegen (basishandleiding).
Indien gewenst, kunnen de houten schijven nog met mozaïek 
stenen beplakt worden. 

In 16 kleine houten schijven in het midden een gat boren.

Over alle 4 koorduiteindes drie kralen rijgen. 
Nu zijn er 7 strengen met elk 3 kralen.

Van het koord 16 x 150 cm afknippen.
Voor de hangers, door het bovenste, in het midden, gat twee 
koorden rijgen.
Koord tot het midden halen, over de beide koorden een houten 
schijf plaatsen, beide koorden knopen.
Alle 4 de koorduiteindes knopen en wederom  de uiteindes door 
de gewenste houten kralen rijgen. De uiteindes met elkaar vast-
knopen.
Door de 7 onderste gaten wederom elk 2 koordstukken (elk 150 
cm) halen. 
Koord tot het midden halen, over de beide koorden een houten 
schijf plaatsen, beide koorden knopen.
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Nu elk twee koorden van de kralenstrengen met de volgende 
twee koorden van de volgende kralenstreng verknopen. Er vormt 
zich een 'V'.

Nu de oorspronkelijke koorden weer met elkaar verknopen. 
Wederom tenminste 1 kraal rijgen. 
Er ontstaat een net met kralen. 
Het net kan in de gewenste lengte geknoopt worden. Tot slot rijgt u kralen 
en (vooraf geboorde) houten schijven aan de vier koord uiteindes.
Als laatste een knoop leggen in de koord uiteindes en overtollig koord afknippen.
Grote veren hanger en kleine veren met het lijmpistool, in de 
gaten van de betreffende kralen lijmen.

Let op!
Voor het knopen en kraal voer de beide 
koorden halen.
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


