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Handleiding  
M ozaïek- ornament 

windlicht 
Benodigd materiaal: 

Handleiding: 

glazen windlicht ca. ø 110 x 150 mm 
glazen theelicht ca.  ø 60 x 73 mm, 6 stuks 
gietvorm ornamenten pleisterwerk  ca. 60 – 110 mm 
gietvorm ornamenten ca. 140 – 165 mm 
Fimo soft 56 g, wit   
Fimo soft 350 g, wit - alternatief 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200mm, zilver 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200mm, goud 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200mm, zwart 
3D-kit siliconen lijm, 80 ml 
voegspecie, 1000 g 

455115 
563980 
427644 
427622 
495700 
475197 
562113 
562102 
562124 
314798 
504906 

Aanbevolen gereedschap: 

(wegwerp)handlschoenen maat M, 100 stuks 
crackle/safety klopper 
roller ca. ø 25 x 200 mm  

1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
4x  
1 x  
1 x 
1 x  
1 x  
1 x 
1 x 

1. Beide gietvormen invetten met 
de olie (zo komt de Fimo gemak-
kelijk uit de vorm). Kneed de Fimo 
handwarm. Rol een plaat. Druk een 
deel van de Fimo in het motief van 
de gietvorm.  

936396 
312800 
807196 

1 x 
1 x 
1 x  

Benodigd gereedschap: 
schaar, borstelpenseel, olie, roller, puntig mes, keukenpapier, pincet, klopper, (wegwerp)handschoenen, maatbeker, kom voor 
voegspecie, spatel, spons, droge doek  

2. Haal het ontstane model uit de vorm. 
Voro de windlichten worden van beide 
gietvormen de modellen gebruikt. Spo-
el de olie van de ornamenten voorzich-
tig af met water en dep ze droog met 
een keukendoek/papier.  

3. Druk de gewenste ornamenten op 
de glazen. Bak de glazen met de 
ornamenten erop in de oven op 
110° C ca. voor 30 minuten. Haal 
de glazen uit de oven en laat ze 
afkoelen.  
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4. Pak met een pincet een stuk van 
het gewenste crackle/safety mo-
zaïek. (Iets groter dan het crackle 
stuk) Plaats wat 3D siliconenlijm op 
het glas. 

5. Leg het crackle stuk op het gelijmde 
gedeelte. 

6. Klop met de crackle/safety klopper op 
het stuk mozaïek. Het voorgebroken mo-
zaïek stuk springt open, het oppervlak 
vergroot zich.   (daarom is het gelijmde 
oppervlak altijd groter dan het stuk 
mozaïek) Beplak de voor- en achterkant 
van het medaillon met de crackle/safety 
mozaïek in de kleuren zilver, goud en 
zwart. Laat het geheel een nacht drogen.  

7. Voeg het mozaïek oppervlak met 
de voegspecie. De specie, volgens 
de productbeschrijving, aanma-
ken in een kom en roeren met 
een spatel tot en glad geheel. Het 
mozaïek oppervlak voegen (geb-
ruik de handschoenen zodat u de 
specie direct met de hand kunt 
opbrengen. Na ca. 15 minuten, met 
een vochtige spons de overtollige 
specie verwijderen.  Herhaal dit 
meerdere keren. Laat het geheel 
een nacht drogen. 

8. Daarna met een droge doek de steentjes glanzend maken.  

Veel plezier en succes!  


