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Handleiding mozaïek gitaar

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Scherven mozaïek mini, ca. 10-30 mm, 200g, groenmix 563588 1

Tegelscherven mozaïek ca. 15-100 mm, 1700g, groenmix 583043 1

Tegelscherven mozaïek ca. 15-100 mm, 1700g, geel/roodmix 583087 1

Halfedelstenen, ca. 10-15 mm, 1000g 598730 1

Mozaïek Briare mix, ca. 25 x 25 mm, bont, 1000g 564377 1

3D-siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 2

Voegspecie 1000g, wit 504906 1

Marabu acryl decormatt, 50 ml, zwart 455724 1

Klei, soft ton 1000g, wit 503088 1

Gietvorm ‘ornamenten’, ca. 35-110 x 20-110 mm 484796 1

Patina roest effect set 474478 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mozaïek tang ca. 225 mm 306612 1

Wegwerp handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1 of

Wegwerp handschoenen, maat L,  100 stuks 942458 1

Modelleer roller, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, puntig mes, schaar, plantaardige olie, 2 penselen, modelleer roller, cirkel, waterbeker, mozaïektang, spatel, maatbeker, mengkom, 
spons, doek (wegwerp)handschoenen
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Met de klei en modelleer roller een plaat uitrollen (dikte = diepte van de 
gietvorm). Het motief van de gietvorm met olie invetten. De klei plaat in 
de gietvorm drukken. Het motief er weer uithalen en met keukenpapier 
de olie van de vorm verwijderen. Het motief aan de lucht laten drogen (ca. 
1-2 dagen)

De motieven op de gitaar fixeren. Het gitaar oppervlak met de scherven mozaïek en halfedelstenen decore-
ren. Voor het breken van de stenen kunt u de mozaïek tang gebruiken.

Een plaat uitrollen, met een cirkel een ring uitsteken en om het gat van de 
gitaar leggen. Dit alles ca. 1-2dagen laten drogen.

De buitenkant van de gitaar met briare- en schervenmozaïek mini beplak-
ken (3D-siliconenlijm).

Na het drogen van de klei motieven deze met de Patina roest effect 
beschilderen (zie product beschrijving) en laten drogen.
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De voegspecie volgens de beschrijving mengen met water. Zwarte verf 
toevoegen. De specie met de handschoenen over het mozaïek oppervlak 
verdelen. Na ca. 15 minuten de overtollige specie met een spons verwijde-
ren. Dit meerdere keren herhalen.

De voegspecie een nacht laten drogen.

Daarna met een droge doek de mozaïeksteentjes glanzend maken.
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam


