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G e k l e u r d e  s t e -
k e r  v o o r  i n  d e 

t u i n Benodigd materiaal: 

Voorbereiding handleiding: 

Steker GROEN: 
tempex kegel ca. 9 x 20 cm, wit 
tempex bol ca. 10 cm, wit 
tempex bol ca. 6 cm, wit 
mozaïek crash glas groen-mix, 200 g 
crackle/safety plaat ca. 15 x 20 cm, zilver 
crackle/safety plaat ca. 15 x 20 cm, groen 
mozaïek softglas 10 x 10 mm, groen-mix 
spiegelstenen 10 x 10 mm, 200 g 
3D-siliconenlijm 80 ml 
voegspecie, wit, 250 g 
patina set-roesteffect, 59 ml 
beuken rondhout 12 mm, 1 m, naturel 
marabu matverf, 50 ml, wit

 
547145 
547101 
510303 
563256 
562113 
562098 
320827 
559602 
314798 
539686 
474478 
600534 
455713 

Steker GEEL/ROOD:  
tempex pyramide ca. 15 x 15 x 30 cm, wit 
tempex kubus ca. 15 x 15 cm, wit 
tempex bol ca. 7 cm, wit 
mozaïek crash glas, geel/rood-mix, 200 g 
crackle/safety plaat ca. 15 x 20 cm, geel 
crackle/safety plaat ca. 15 x 20 cm, oranje 
crackle/safety plaat ca. 15 x 20 cm, rood 
mozaïek softglas 10 x 10 mm, geel/rood-mix 
spiegelstenen 10 x 10 mm, 200 g 
3D-siliconenlijm 80 ml 
voegspecie 250 g, wit 
voegspecie 1000 g, wit 
patina set roesteffect, 59 ml 
beuken rondhout, 12 mm, 1 m, naturel 
marabu matverf, 50 ml, wit 

 
1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x  
1 x  

 
555413 
555837 
547097 
563278 
573530 
573541 
562076 
506632 
559602 
314798 
539686 
504906 
474478 
600534 
455713

 
1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x  
2 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  

Benodigd gereedschap: 

ondergrond, stift, lineaal, puntig mes, schroe-
vendraaier, schaar, pincet, crackle/safety klopper, 
(wegwerp-) handschoenen, mengkom, spatel, 
spons, doek, borstelpenseel 

Steek, bij wijze van proef, alle tempexdelen, voordat u begint met het vormen van de delen, in het midden op het 
beuken rondhout. Orden het net zoals op de foto te zien is.  

Art.Nr.: Aantal: 

crackle/safety klopper 
(wegwerp-) handschoenen, maat M, 100 stuks 
(wegwerp-) handschoenen, maat L,  100 stuks 

312800 
936396 
942458 

1 x 
1 x 
1 x

Bij de bovenste tempexdelen, kegel en pyramide, wordt het rondhout van ca. 5 – 7 cm in de vorm gestoken, om de 
nodige stevigheid te bereiken. 
Met behulp van een puntig mes of een schroevendraaier, kunt u de gaten in de tempexvormen al een beetje voor 
boren.  
Haal de tempex delen weer van het rondhout af. Verf de beide rondhout staven wit met de matverf. 

Handleiding: 

1. Pak de tempex kegel bij de hand.  

2. Teken met een stift en lineaal 5, in verschillende hoogtes, velden af op de kegel.  

3. Leg de crackle/safety platen in de kleuren zilver en groen gereed. 

4. Pak met een pincet de zilverkleurige crackle/safety mozaïek.

5. Druk de siliconen lijm op de tempex kegel, iets groter dan het crackle stuk  (in het eerste, 
bovenste veld).
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6. Leg het crackle/safety stuk op het gelijmde oppervlak. 
7. Klop, met de klopper, op het stuk mozaïek.

9. Gebruik de beide crackle/safety platen groen en zilver. Bedek hiermee het complete bovenste veld. 

8. De voorgebroken crackle/safety mozaïek springt stuk, de oppervlakte vergroot zich daardoor. (Daarom moet het 
gelijmde oppervlak groter zijn dan het stuk mozaïek).  

10. Voor veld 2: gebruikt u de softglas groen mix. Fixeer rij voor rij gelijkmatig met de siliconen lijm. 

11. Let er op dat u niet een te groot oppervlak voorziet van lijm omdat het snel opdroogt en het dan niet meer goed 
plakt. 

12. Voor veld 3: legt u een aantal rijen spiegelstenen. 
13. Voor veld 4: gebruikt u de crashglas groen mix.

14. Voor het laatste veld 5: wederom een rij softglas groen mix.

15. De onderkant van de kegel wordt beplakt met spiegelstenen. 

10. Voor veld 2: gebruikt u de softglas geel/rood mix. Fixeer rij voor rij gelijkmatig met de siliconen lijm.   

9. Gebruik alle drie de genoemde crackle/safety platen. Bedek hiermee het complete bovenste veld.   

7. Klop met de klopper op het stuk mozaïek. 

4. Laat het geheel een nacht drogen.  

3. Let er op dat de gaten vrij blijven!  

2. Begin met de mozaïek softglas groenmix, verder met een rij spiegelstenen, daarna de 
mozaïek crashglas groen mix en als laatste weer een de softglas.

8. De voorgebroken crackle/safety mozaïek springt stuk, de oppervlakte vergroot zich daardoor. (Daarom moet het 
gelijmde oppervlak groter zijn dan het stuk mozaïek).  

6. Leg het crackle/safety stuk op het gelijmde oppervlak.  

5. Druk de siliconen lijm op de tempex pyramide, iets groter dan het crackle stuk (in het 
eerste, bovenste veld). 

1. Teken, zoals bij de kegel in verschillende hoogtes, de velden af. 

16. Let er op dat de gaten vrij blijven!  

17. Laat het geheel een nacht drogen.  

Decoratie steker geel/rood:

4. Pak met een pincet de gele crackle/safety mozaïek.

3. Leg de crackle/safety platen geel, oranje en rood alvast klaar. 

2. Teken met een stift en lineaal zes, in verschillende hoogtes, velden af op de pyramide.  

1. Pak de tempex pyramide erbij.  

11. Let er op dat u niet een te groot oppervlak voorziet van lijm omdat het snel opdroogt en het dan niet meer goed 
plakt. 

12. Voor veld 3: legt u een aantal rijen spiegelstenen. 
13. Voor veld 4: gebruikt u de crashglas geel/rood mix.
14. Voor veld 5: is weer een mix van bovengenoemde crackle/safety platen.
15. Voor het laatste veld 6: gebruikt u de softglas geel/rood mix.
16. De onderkant van de pyramide wordt beplakt met spiegelstenen.  
17. Let erop dat de gaten vrij blijven!
18. Laat het geheel een nacht drogen.  

3. Laat het geheel een nacht drogen.  

2. Het patroon en kleurencombinatie van de stenen, kunt u zelf bedenken.  

1. Alle zijden van de kubus beplakken met de mozaïekstenen softglas geel/rood mix en 
spiegelstenen.  
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Het voegen:

1. Alle met mozaïek beplakte oppervlakken van de kegel, bal, pyramide en kubus kunnen nu gevoegd worden. 
2. Let er op dat de gaten vrij blijven!  
3.  Maak de voegspecie aan (zie product omschrijving) in een kom en met een spatel roeren tot een glad geheel.   

4. Gebruik de handschoenen zodat u de specie met de hand kunt aanbrengen op alle oppervlakken. 

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

6. Herhaal dit totdat er geen witte waas meer over de steentjes te zien is. 

7. Laat  dit geheel een nacht drogen.  

8. Polijst de oppervlakken, met een droge doek, totdat het glanst. 

Het gebruik van de Patina- roesteffect 

1. Pak de tempex bol 6 cm en 7 cm erbij.
2. Werk volgends de productomschrijving van de patina set.   

Bevestiging van de onderdelen 

1. Steek, na elkaar, de delen op het rondhout.  
2. Fixeer de delen rijkelijk met de siliconen lijm. 
3. Laat het geheel een nacht drogen.  

TIP!  
Met koudglazuur (N° 424211/N° 424222) kunt u de mozaïek delen vorstbestendig maken. Bestrijk de complete 
delen met het koudglazuur. Gebruik hiervoor een penseel.   
De met Patina roesteffect bewerkte tempex bollen kunnen ook bestreken worden met patina. Voor extra bescher-
ming kunt u ook de weersbestendige, transparante lak (N° 476702) gebruiken.

Veel succes en plezier gewenst!  


