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M o z a ï e k  p a d -
d e s t o e l e n

Gebruikt materiaal: 

2. Lijm vervolgens een glas ø 60 mm met siliconenlijm op de steel.

Handleiding: 

Kunststof bal ø 12 cm, transparant 
Kunststof bal ø 16 cm, transparant 
Glas voor theelicht ø 40 mm, 4 stuks 
Glas voor theelicht ø 60 mm, 6 stuks 
LED-microketting 10 lampjes 
Houten schijven. ø 3 – 8 cm, ca. 2 kg 
Tiffany-mozaïek groen-mix, 200 gram 
Crackle/Safety-mozaïekplaat lichtgroen 
Tiffany-mozaïek geel/rood-mix, 200 gram 
Crackle/Safety-mozaïekplaat zilver-spiegel 
3D-siliconenlijm 80 ml 
Voegmassa wit,  1 kg 

490065 
490087 
478379 
563980 
441631 
700863 
597930 
562098 
597941 
562113 
314798 
504906 

Aanbevolen gereedschap: 

Crackle/Safety-klopper

3. Pak een helft van de kunststof bal ø 16 cm.

4. Bevestig aan de binnenkant, in het midden van de kunststof bal een houten 
schijf die in de opening van het glas past.

5. Deze houten schijf dient als houder voor de helft van de bal.

6. Teken met een stift cirkels (ca. ø 6 cm) op het oppervlak van de halve bol.

7. Versier deze met Crackle/Safety-mozaïek lichtgroen (pincet). 

8. Dit doe je door de getekende cirkels smet 3D-siliconenlijm in te smeren.

9. Leg daar vervolgens een klein stukje van het Crackle/Safety-mozaïek op.

10. Tik daarna met de Crackle-klopper op het aangebrachte mozaïek.

1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
4 x  
1 x  
1 x 
1 x 
1 x 
1 x  
2 x  
2 x  

312800 1 x  

Benodigd gereedschap: 

Plantaardige olie, keukenrol, boormachine, (langzaam toerental, 
metalen spiraalboor), schaar, vijl, schuurpapier 

Grote, groene mozaïek-paddestoel 

1. Lijm de houten schijfjes op elkaar met 3D-siliconenlijm. De hoogte kan je zelf 
bepalen.

11. Het Crackle/Safety-mozaïek springt open, er verschijnen scheuren. Het oppervlak van het mozaïek wordt groter. 

12. Versier het hele oppervlak van de cirkel op deze manier met Crackle/Safety-mozaïek.

13. Veeg daarna de met stift getekende cirkel weg met keukenpapier.

14. Beplak de andere cirkels op dezelfde manier met Crackle/Safety-mozaïek

15. Breng op de rest de hoed van de paddestoel de Tiffany-mozaïekstenen groen-mix aan. 

(Materiaal is voldoende voor minstens een grote en een kleine 
paddestoel in de kleuren rood en groen)

16. Laat de siliconenlijm een nacht drogen.

17. Smeer de voegen tussen de mozaïeksteentjes dicht met voegmassa.

18. Dat wil zeggen: roer de voegmassa (zie productbeschrijving) m.b.v. een spatel in een roerschaal.

19. Voeg het mozaïek-oppervlak (gebruik handschoenen, dan kun je de voegmassa direct met de handen aanbrengen).
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21. Herhaal deze handeling meerdere keren.

22. Laat de voegmassa een nacht drogen.

23. Poets daarna het mozaïek-oppervlak met drogen doek glanzend op.

24. Leg daarna het lichtsnoer in het binnenste van het glas.

25. Druk de hoed van de paddestoel met de houten schijf naar binnen in de opening van het glas.

26. De mozaïek-lamp is nu klaar.

20. Veeg na ca. 15 minuten met een vochtige spons de overtollige voegmassa weg.

Kleine, groene mozaïek-paddestoel: 

Grote, rode mozaïek-paddestoel: 

1. Lijm de houten schijfjes op elkaar met 3D-siliconenlijm. De hoogte kan je 
zelf bepalen.

2. Lijm vervolgens een glas ø 60 mm met siliconenlijm op de steel.

3. Pak de overgebleven helft van de kunststof bal ø 16 cm.

4. Bevestig aan de binnenkant, in het midden van de kunststof bal een houten 
schijf die in de opening van het glas past.

5. Deze houten schijf dient als houder voor de helft van de bal.

6. Teken met een stift cirkels (ca. ø 6 cm) op het oppervlak van de halve bol.

7. Versier deze met Crackle/Safety-mozaïek lichtgroen (pincet). 

8. Dit doe je door de getekende cirkels smet 3D-siliconenlijm in te smeren.

De stappen zijn met enige uitzonderingen hetzelfde als hierboven beschreven.

Bij punt 2: 
Gebruik een glas van ø 40 mm in plaats van een glas ø 60 mm.

Bij punt 3: 
Gebruik hiervoor een helft van een kuststof bal ø 12 cm i.p.v. de helft van een bal ø 16 cm.  

Bij punt 6: 
Teken voor de kleine paddestoel met een stift kleinere cirkels (ø ca. 4 cm) op het oppervlak van de halve bal.

9. Leg daar vervolgens een klein stukje van het Crackle/Safety-mozaïek op.

10. Tik daarna met de Crackle-klopper op het aangebrachte mozaïek.

11. Het Crackle/Safety-mozaïek springt open, er verschijnen scheuren. Het oppervlak van het mozaïek wordt groter. 

12. Versier het hele oppervlak van de cirkel op deze manier met Crackle/Safety-mozaïek.

13. Veeg daarna de met stift getekende cirkel weg met keukenpapier.

14. Beplak de andere cirkels op dezelfde manier met Crackle/Safety-mozaïek

15. Breng op de rest de hoed van de paddestoel de Tiffany-mozaïekstenen groen-mix aan.

16.  Laat de siliconenlijm een nacht drogen.

17. Smeer de voegen tussen de mozaïeksteentjes dicht met voegmassa.

18. Dat wil zeggen: roer de voegmassa (zie productbeschrijving) m.b.v. een spatel in een roerschaal.

19. Voeg het mozaïek-oppervlak (gebruik handschoenen, dan kun je de voegmassa direct met de handen aanbren-
gen).

20. Veeg na ca. 15 minuten met een vochtige spons de overtollige voegmassa weg.

21. Herhaal deze handeling meerdere keren.
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Het Opitec-creatiefteam wenst u veel plezier met knutselen!

22. Laat de voegmassa een nacht drogen.

23. Poets daarna het mozaïek-oppervlak met drogen doek glanzend op.

24. Leg daarna het lichtsnoer in het binnenste van het glas.

25.  Druk de hoed van de paddestoel met de houten schijf naar binnen in de opening van het glas.

26. De mozaïek-lamp is nu klaar.

Kleine, rode mozaïek-paddestoel: 

De stappen zijn met enige uitzonderingen hetzelfde als hierboven beschreven.

Bij punt 2: 

Gebruik een glas van ø 40 mm in plaats van een glas ø 60 mm.

Bij punt 3: 

Gebruik hiervoor een helft van een kuststof bal ø 12 cm i.p.v. de helft van een bal ø 16 cm.  

Bij punt 6: 

Teken voor de kleine paddestoel met een stift kleinere cirkels (ø ca. 4 cm) op het oppervlak van de halve bal.


