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Stralende kerstengel

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex kegel ( ø 110 x 260 mm) 507456 1

Tempex bol (ø 100 mm) 547101 1

Crackle mozaïekplaat, zilver (4 x 150 x 200 mm 562113 1

Scherven Mozaïek Mini Deluxe, 200 g goud 563500 1

Scherven Mozaïek Mini Deluxe, 200 g zilver 563485 1

Mozaïek voegspecie, 250 g, wit (niet weersbestendig) 539686 1

Crackle/Safety klopper (180 x 25 x 26 mm) 312800 1

Metalen vleugels, 2 stuks, roesteffect (145 x 190 mm) 948100 1

Aluminiumdraad, 5 m embossed zilver (2 mm) 587140 1

Koperfolie, 10 vel A4 (0,1 x 210 x 300 mm) 821540 1

Sizzix® Textured Impressions™ Embossing Folders 2PK - Rose Vines & Trellis Set 518815 1

3D-kit siliconenlijm, 80 ml 314798 1

Theelicht glaasjes (45 x 55 mm) 4 stuks transparant 478379 1

Goudsmid schaar Erdi recht (180 mm)   361795  1

Berkenschijf (Ø250 x 20 mm)   723463  1

Decoratie sneeuw, 30 g, wit  457601 1 

Waxinelichtjes in metalen behuizing, 100 stuks   418311  1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Sizzix® Big Shot™ Plus starter kit 581959 1

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

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 1

Benodigd gereedschap:
Ondergrond, keukenpapier, (wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal, 
mengbeker, mengkom, spatel, 
schaar, spons, doek, emmer
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1. In het midden van de tempex bol, met een mes, een ca. 20-30 mm diep gat snijden.

2. De bol met de crackl/safety glas beplakken. 
Daarmee wordt bedoeld, siliconenlijm op de bol plaatsen, mozaïek er op leggen, met de klopper er voorzichtig op kloppen. 
Let op! De voorgebroken mozaïek springt open, het oppervlak vergroot zich. Het geheel een nacht laten drogen.

3. Met de Sizzix machine en de textuurmat 'Rose Vines & Trellis' van Sizzix het koperfolie bewerken en met de goudsmid schaar er een hart uit knippen. 
Er is ook de mogelijkheid met de textuurmat en een deegroller de folie te bewerken.

4. Het hart met de siliconenlijm in het midden op de kegel plakken.

5. De overgebleven mozaïekstenen met de lijm op de kegel plakken. 
Let op! De punt van de kegel moet vrij blijven om de mozaïek bol met lijm te kunnen bevestigen.

6. De voegspecie, aan de hand van de bijgesloten instructies, klaarmaken. Voor het opbrengen kunt u handschoenen gebruiken. 
Na ca. 15 minuten met een vochtige spons de overtollige specie verwijderen. Dit meerdere keren herhalen. 
Het geheel een nacht laten drogen. Daarna met een droge doek het mozaïekoppervlak polijsten. 
Tot slot de engel plaatsen op de grote houtenschijf en 4 theelichtjes met lijm bevestigen. 
De houtenschijf kan met kunstsneeuw versierd worden. 

Tot slot:
Met het aluminiumdraad de metalen vleugels aan de engel bevestigen.
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Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team


