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Mozaïek engel en theelichthouder
Handleiding Kerst verlichting

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten engel om neer te zetten, ca. 180 x 30 x 270 mm, wit 949324 1

Glazen theelichthouder, met houten plankje, glaasjes: ca. ø 60 x 45 mm, 
plankje: ca. 500 x 80 x 15 mm, 7-delig 625167 1

Tiffany mozaïek transparant/opaak, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g, groentinten 597930 2

Glas nuggets, ca. ø 10 - 12 mm, ca. 90 stuks, glashelder 619393 1

Glas nuggets ca. ø 15 - 20 mm, 100 g = ca. 22 stuks, helder 619382 2

Glas nuggets mix, ca. ø 10 - 20 mm, 500 g = ca. 230 stuks, helder 619407 alternatief

Glas nuggets mix, transparant bont, ca. ø 25 - 35 mm, ca. 75 stuks 512886 alternatief

3D-siliconenlijm, 80 g 323205 1

Universele knutsellijm, 90 g, transparant 539697 1

PVC dieptrekfolie, transparant, 300 x 210 mm (A4), 10 stuks 890555 2

LED-lichtsnoer, 20 LED's, warmwit licht, 
excl. 2 AA-batterijen 1,5 V 624242 1

LED-flikkerende theelichtjes, incl. 3 V knoopcellen (CR2032) ca. ø 35 x 28 mm, 6 stuks 116976 1

Aanbevolen gereedschap
Mozaïekglas kniptang ca. 205 mm lang 506654 1

Benodigd gereedschap
werkmat, niet permanente stift, schaar
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Engel op de folie leggen. Tweemaal de contouren met een stift op 
de folie natekenen.

De mozaïekstenen met de siliconenlijm opplakken. 
(materiaal is genoeg voor de voor- en achterkant van de engel).  
Indien gewenst kunnen de mozaïekstenen vooraf met een 
mozaïek tang verkleind worden. Lijm laten drogen.

Knip de engel figuren uit de folie.

In een van de engel folie een gat maken, voor het doorvoeren van 
het lichtsnoer. Eerst de folie (zonder gat) op de engelvorm plakken 
(lijm). Lijm laten drogen.

Plaats batterijen in het vak, controleer de verlichting.
Leid de verlichting door het gat van de tweede folie. 
Steek het lichtsnoer in de uitsparing van de engel, lijm de tweede 
folie op de achterkant van de engel. Laat de lijm drogen.

Mozaïek theelichthouder

Mozaïek Engel
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1. Theelichtjes met mozaïekstenen beplakken (siliconenlijm).
 Indien gewenst kunnen de mozaïekstenen met een 
 mozaïek tang verkleind worden. 
2. Zorg ervoor dat de theelichtjes ook met mozaïek erop gemak-
kelijk
 op de houder geplaatst kunnen worden. 
3. De lijm laten drogen.
4. De theelichtjes in de glaasjes plaatsen.
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Mozaïek windlicht en glas

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Glazen windlicht set, in 3 groottes, helder, ca. ø 135 x 205 mm, ca. ø 110 x 150 mm, 
ca. ø 85 x 110 mm, 3 stuks 625156 1

Glas met lichtsnoer, schroefdop met 5 LED's, warmwit licht, aan en uit schakelaar, excl. 
2 AAA batterijen 1,5 V, ca. ø 70 x 135 mm, 2-delig 625190 1

Mozaïek transparant ice, ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm dik, 200 g = 100 stuks, geel/rood 627686 1

Mozaïek opaak ice, ca. 15 x 15 mm, ca. 4 mm dik, 200 g = 100 stuks, zwart/wit 627619 1

Glas nuggets, ca. ø 10 - 12 mm, 100 g = ca. 90 stuks, glashelder 619393 1

Mozaïek softglas - vierkant, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 210 stuks, transparant 506414 1

Glas Nuggets mini, ca. ø 10 - 12 mm, ca. 250 g = ca. 200 stuks, transparant bont 563223 1

Glas Nuggets mix, ca. ø 15 - 20 mm, 1000 g = ca. 220 stuks, transparant bont 598707 1

3D-siliconenlijm, 80 g 323205 1

Mozaïek voegspecie (weerbestendig) 1000 g 504906 1

Voegspecie 250 g, wit 539686 alternatief

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Maatbeker set, 3 groottes, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Mozaïekglas kniptang ca. 205 mm lang 506654 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp) 
handschoenen, decoratie sneeuw of zand, kaars
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Handleiding
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Basishandleiding mozaïek
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 (wegwerp) 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. Mozaïek oppervlak met een droge doek glanzend maken. 

Decoratie windlicht
1. Vul het windlicht met decoratie sneeuw of zand.
2. Plaats de kaars in het windlicht.
3. Let op! Laat kaarsen niet onbewaakt branden!.

Het maken van het glas met lichtsnoer
1. Verwijder het deksel van het glas.
2. De mozaïek opplakken en voegen (volgens de basisinstructies).
3. Schroef het deksel er weer op.
4. Lichtsnoer wordt door de schakelaar in het deksel bediend.
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Mozaïek sneeuwvlok

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten sneeuwvlok, ca. 500 x 60 x 435 mm, ca. 9 mm dik, naturel 958864 1

Marabu Artist verfspray 400 ml, titaan wit 618434 1

Glas nuggets, ca. ø 10 - 12 mm, ca. 90 stuks, glashelder 619393 1

Glas nuggets ca. ø 15 - 20 mm, 100 g = ca. 22 stuks, helder 619382 1

Glas nuggets mix, ca. ø 10 - 20 mm, 500 g = ca. 230 stuks, helder 619407 alternatief

Mozaïek softglas - vierkant, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 210 stuks, transparant 506414 1

Mozaïek softglas - vierkant, transparant, ca. 20 x 20 x 4 mm, 200 g 506724 1

Mozaïek softglas - vierkant, transparant, ca. 30 x 30 x 4 mm, 200 g 551567 1

Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, wit 539561 1

3D-siliconenlijm, 80 g 323205 1

PVC dieptrekfolie, transparant, 300 x 210 mm (A4), 10 stuks 890555 1

LED-llichtsnoer, 20 LED's, warmwit licht, excl. 2 AA-batterijen 1,5 V 624242 1

Aanbevolen gereedschap
Mozaïekglas kniptang ca. 205 mm lang 506654 1

Benodigd gereedschap
werkmat, niet permanente stift, schaar
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De sneeuwvlok met witte spray bespuiten, de verf goed laten 
drogen.

De ster op de folie leggen. Tweemaal de contouren van de bin-
nenkant 
van de zeshoek met een stift op de folie tekenen.
Beide ster zeshoeken uit de folie knippen.
In een van de folie vormen een gat prikken, om het lichtsnoer
door te halen.

De folie (zonder gat) op de stervorm plakken (lijm). Lijm laten dro-
gen. Batterijen plaatsen, controleer de verlichting. Lichtsnoer door 
het gat van de tweede stuk folie halen. Lichtsnoer in de uitsparing 
van de sneeuwvlok leggen, tweede folie op de achterkant van de 
sneeuwvlok plakken. Lijm laten drogen.

De mozaïekstenen met siliconenlijm op de folie plakken. (materi-
aal is genoeg voor de voor- en achterkant van de sneeuwvlok). In-
dien gewenst, kunnen de mozaïekstenen met een tang verkleind 
worden. Lijm laten drogen.
Plak nog meer mozaïekstenen boven op de rand van de sneeuw-
vlok.
De lijm laten drogen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Handleiding
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