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Verlichte eieren met mozaïek
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kuntstof ei, glashelder, met opening aan de voorkant ca. 65 x 85 mm,  
 ca. 110 x 160 mm, 2-delig 611764 1

Kunststof ei, glashelder, 2-delig, ca. 120 mm 426031 1

Kunststof ei, glashelder, 2-delig, ca. 60 mm 490250 alternatief

Kunststof ei, glashelder, 2-delig, ca. 80 mm 426020 alternatief

Kunststof ei, glashelder, 2-delig, ca. 100 mm 490261 alternatief

Kunststof ei, glashelder, 2-delig, ca. 140 mm 490364 alternatief

Kunststof ei, glashelder, 2-delig, ca. 160 mm 426042 alternatief

Kunststof ei, om neer te zetten, glashelder, 2-delig, ca. ø 70 x 90 mm 628383 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 x 2 mm, 100 g, geel/rood mix 590488 1

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 x 2 mm, 100 g, groen mix 590503 1

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 x 2 mm, 100 g, bonte mix 590514 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 x 2 mm, 100 g, blauw mix 590525 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 x 2 mm, 100 g, violet/rood mix 590536 alternatief

Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 x 2 mm, 500 g, bonte mix 619371 alternatief

Acryl mozaïek, ca. 10 x 10 x 2 mm, transparant en opaak, bont/glanzend, 45 g 590477 1

Acryl mozaïek, ca. 5 x 5 x 2 mm, transparant en opaak, bont/glanzend, 45 g 590466  alternatief

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

3D-siliconenlijm, 80 g 323205 2

Mozaïek voegspecie (weerbestendig), wit, 1000 g 504906 1
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De beide helften van het ei, dat niet verlicht gaat worden, in el-
kaar steken. Met de siliconen lijm de mozaïeksteentjes en houten 
schijven vastplakken.

Voegspecie opbrengen (volg de basisinstructies).

Basishandleiding mozaïek:

Handleiding:

U015K010

Mozaïek voegspecie (niet weerbestendig), wit, 250 g 539686 alternatief

LED-lichtsnoer met schakelaar, binnenverlichting, 20 LED's, warmwit licht 808712 1

LED-lichtsnoer met schakelaar, binnenverlichting, 10 LED's, warmwit licht 808701 alternatief

Houten ei, met motief uitsparing, naturel/wit, ca. 120 x 25 x 180 mm 957307 1

Houten ei, met motief uitsparing, naturel/wit, ca. 160 x 25 x 240 mm 957318 1

Houten ei, met motief uitsparing, naturel/wit, ca. 205 x 25 x 300 mm 957329 1

Jungle gras, ca. 60 g, naturel 958750 1

POSCA Markers PC-5M pasteltinten, medium brede punt, 8 stuks 615908 1

Marabou parelhoenveren, ca. 60 - 110 mm, 18 stuks, geel/oranje mix 439148 1

Aanbevolen gereedschap
Wegwerpspuiten, transparant, 10 stuks, 10 ml, ø 18 mm 994606 alternatief

Kunststof maatbekers, inhoud: 1 ltr, 500 ml en 250 ml, melkwit transparant, 3 stuks 729399 1

(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

Mondstuk ø 2,8 mm, precieze dosering,  geschikt voor lijmpistool STEINEL® N° 319101. 319189 1

Handboor set, ø 2, 3, 4, 5 mm, 4 stuks 334064 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, keukenpapier, (wegwerp)handschoenen, (wegwerp)spuit, maatbeker,  
 keukenweegschaal, mengkom, spatel, garde, spons, doek, handboor  
 (of accuboormachine met hout boor) 

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.
5. 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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In de motief uitsparing, in de dikte en grootte van het oogje van 
het ei, een gat in de onderkant het houten ei boren.

Het kleinste houten ei kan bedekt worden met houten schijven 
en veren en gedecoreerd met Posca-pennen.

Het met mozaïek versierde ei, met het oogje naar beneden, in de 
uitsparing van het houten ei  plakken. Indien gewenst, met een 
beetje jungle gras of/en veren versieren.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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TIP! Deze procedure geldt ook voor het verlichte ei. Hier wordt het ei, met de grote opening naar achte-
ren, in het houten ei gelijmd. In de opening wordt tot slot het lichtsnoer geplaatst. 


