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H a n d l e i d i n g 
K a a r s l i c h t  i n 

Benodigd materiaal: 

Handleiding: 

scherven mozaïek mini deluxe, goud, 200 g 
scherven mozaïek mini deluxe, goud 500 g 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200, goud 
spiegelstenen ca. 10x10x3 mm, 200 g 
spiegelstenen ca. 20x20x3 mm, 200g 
tempex cilinder ca. Ø 290x290 mm  
kunststof bol 2-delig ca. Ø 160 mm 
tempex hartschuim ca. 500x300x30 mm 
3D siliconenlijm 80 ml 
voegspecie 1000 g 
lichtketting met schakelaar, 20 lampjes 
houten stammetjes (uit de tuin) voor de vlam 
sterk draad (evt. metalen klerenhanger

563500 
557264 
562102 
559602 
559668 
555952 
487048 
872056 
314798 
504906 
421693 

Aanbevolen gereedschap: 

(wegwerp)handschoenen maat M, 100 
stuks 
tempex- hartschuim snijder 
reservedraad voor N°305672, 5 stuks 
batterijen 1,5 V 
crackle/safety klopper 

5 x  
5 x 
4 x 
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
5 x  
6 x  
1 x  
 

3 x 
3 x  
3 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x  
3 x  
4 x  
1 x  

Benodigd gereedschap: 

stift, liniaal, schaar, puntig mes, tempex snijder of handzaag, pincet, mengbeker, maatbeker, spatel, spons en doek 

1. Op de tempex hardschuimplaat een 
kaarsenvlam tekenen. Met de tempexs-
nijder uitzagen.  

Kaarslicht groot: 

Kaarslicht klein: 
scherven mozaïek mini deluxe, goud, 200 g 
scherven mozaïek mini deluxe, goud 500 g 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200, zilver 
spiegelstenen ca. 10x10x3 mm, 200 g 
spiegelstenen ca. 20x20x3 mm, 200g 
tempex cilinder ca. Ø  Ø 180x180 mm  
kunststof bol 2-delig ca. Ø 100 mm 
tempex hartschuim ca. 500x300x30 mm 
3D siliconenlijm 80 ml 
voegspecie 1000 g 
lichtketting met schakelaar, 20 lampjes 
houten stammetjes (uit de tuin) voor de vlam 

563485 
557253 
562113 
559602 
559668 
555871 
462893 
872056 
314798 
504906 
421682 

2. Een bol helft erbij pakken. Op de vlam 
leggen en (ca. 10 mm groter) omtrekken 
(de cirkel moet groter zijn dan de bol 
helft). De cirkel uitzagen/snijden. Tip! 
Let erop dat door het opbrengen van de 
voegspecie en mozaïek wordt de diame-
ter van de gemaakte cirkel kleiner. 

3. Voor de houten lont, aan de on-
derkant van de vlam, een opening 
maken. De opening zal lang moe-
ten zijn zodat het rondhout stabiel 
gefixeerd worden kan (langer 
steunvlak). Later het houten lont 
met de siliconenlijm vastzetten. 
 

936396 
305672 
305683 
 
200477 
312800 

1 x  
1 x  
1 x  
 
4 x  
1 x 
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4. Snij bovenop de tempex cilinder een 
gat met een diameter van het houten 
stammetje (de houten lont). Houten 
lont met de siliconenlijm bevestigen. 

5. Fixeeren dan nu, met veel lijm, de vlam 
op de lont.   
Tip! Voor de grote kaars wordt aan-
bevolen, in het stammetje een gat te 
boren, daarin een lange, dikke draad te 
fixeren. Deze wordt dan ook in de vlam 
gestoken om het stabiler te houden. 

6. De cilinder en de vlam beplakken 
met de scherven mozaïek mini delu-
xe en deluxe (goud of zilver). De klei-
ne vlakken ertussen beplakken met 
de crackle-mozaïek (goud of zilver). 
Gebruik hiervoor de mozaïellijm. 
 

Veel plezier en succes!   
 

Tip! Voor de crackle/safety mozaïek de 
siliconenlijm op de ondergrond aan-
brengen. Met behulp van een pincet 
de crackle erop leggen. Met de crack-
le klopper het gemozaïekte oppervlak 
aankloppen. Let op! Na het kloppen 
vergroot het crackle oppervlak zich.  

7. Nun den Silikonkleber auf die Kugel 
auftragen, Crackle-Mosaik auflegen, mit 
dem Crackle/Safety-Klopfer Mosaikflä-
che bearbeiten. Fläche vergrößert sich, 
Crackle-Risse springen auf. Silikonauf-
träge über Nacht trocknen lassen.  Ste-
cken Sie die Kugelhälften zusammen. 

8. De voegspecie, aan de hand van de 
product handleiding, aanmaken met 
water en goed roeren. Met behulp 
van de (wegwerp)handschoenen de 
voegspecie op het mozaïek opperv-
lak aanbrengen (cilinder, vlam, bol). 
Na ca. 15 minuten, met een vochti-
ge spons het overtollige afnemen. 
Dit meerdere keren herhalen. Het 
geheel een nacht laten drogen. Na 
het drogen het mozaïek oppervlak 
polijsten met een droge doek totdat 
het glanst.  9. Leg, door het gat van de kunststof 

bol, de lichtketting erin (schakelaar 
erbuiten laten). Fixeer de bol, met de 
siliconenlijm, in de uitsparing voor 
de bol in de vlam.    


