
1DP009K008#1

H a n d l e i d i n g  m o z a ï e k 
K e r s t b o o m

Benodigd materiaal: 

Handleiding: 

tempex pyramide ca.195 x 195 x 480 mm  
berkenstammetjes ca.Ø80-110 mm, 350 mm lang 
houten schijven ca.Ø10-30 mm, 100 stuks 
berken schijven ca. 200-300 mm, ca. 20- 35 mm dik 
30 LED lichtslang, outdoor, 3 m 
scherven mozaïek mini bits groen-mix , 50 g 
scherven mozaïek bits groen-mix, 500 g  
spiegelstenen ca.20 x 20 x 3 mm, 200 g  
3D siliconen lijm 80 ml 
voegspecie 1000 g 
steekdraad groen, 0,8 mm dik, 300 mm lang, 35 stuks 
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700634 
723463 
425549 
512945 
513033 
559668 
314798 
504906 
201051 

Aanbevolen gereedschap: 

(wegwerp) handschoenen maat M, 100 stuks 
ponal classic houtlijm, 225 g
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Benodigd gereedschap: 

schaar, puntig mes, steekdraad, zijsnijtang, (weg-
werp)handschoenen, maatbeker, spatel, meng-
kom, spons, doek en houtlijm 

1. Pak de tempex pyramide bij de hand. 
Hol een gedeelte, het midden van de on-
derkant van de pyramide, met een mes 
uit. Het uigeholde moet een diameter 
van de berkenstammetjes hebben. Deze 
stammetjes worden later met lijm hierin 
gefixeerd.  

Kerstboom groen: 

Kerstboom rood: 

tempex pyramide ca.150 x 150 x 300 mm  
berkenstammetjes ca.Ø60-90 mm, ca. 250 mm lang 
houten schijven ca.Ø10-30 mm, 100 stuks 
berken schijven ca. 200-300 mm, ca. 20 – 35 mm dik 
scherven mozaïek mini bits rood-mix, 50 g 
scherven mozaïek bits rood-mix, 500 g 
spiegelstenen ca.10 x 10 x 3 mm, 200 g 
3D siliconen lijm 80 ml 
voegspecie 1000 g

555413 
700140 
700634 
723463 
512934 
513022 
559602 
314798 
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 2. Snij het steekdraad in ca. 60 mm stuk-
ken. Buig elk stuk tot een 'U'.  Wikkel de 
lichtslang om de pyramide. Steek deze 
met de gemaakte 'U' stukjes vast.   

3. Fixeer met de siliconen lijm de 
verschillende mozaïekstenen 
(scherven mozaïek en spiegelste-
nen) en een deel van de houten 
schijven (Ø10-30 mm). Aan de on-
derkant van de pyramide beves-
tigt u alleen spiegelstenen. Laat 
het geheel een nacht drogen.  
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4. Volgens de product handleiding de 
voegspecie aanmaken met water 
en goed roeren. Met behulp van de 
(wegwerp) handschoenen de voeg-
specie op het mozaïekoppervlak 
aanbrengen. Na ca. 15 minuten, met 
een vochtige spons de overtollige 
specie weghalen. Dit meerdere keren 
herhalen. De steekdraden van de 
lichtketting verwijderen. Het geheel 
een nacht laten drogen. Na het dro-
gen het mozaïekoppervlak met een 
droge doek polijsten todat het glanst.   

5. Bevestig het berkenstammetje in het 
midden (ca. 200-300 mm) van de ber-
kenschijf. Gebruik hiervoor de houtlijm. 
Laat het geheel een nacht drogen. 
Fixeer het stammetje met de siliconen 
lijm in het uitgeholde gedeelte van de 
pyramide. 

1. De rode mozaïek Kerstboom wordt 
net zo gemaakt. De lichtslang is niet 
nodig. De groene mozaïekstenen 
worden verwisseld voor de rode 
stenen.   
 

Veel plezier en succes!    


