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is uniek
Handleiding mozaïek wind-

licht  „1001 nacht“

3 x
1 x
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 
3 x 

Deco-glas       
Tiffany-mozaïek mix            
Tiffany-mozaïek mix 
Tiffany-mozaïek mix   
Deco steentjes mix 
Glas mozaïek bits   
Glas mozaïek bits 
Glas mozaïek bits        
3D-kit siliconenlijm 
Voegmassa 
Glaskralen assortiment 
Nylon coated draad 
Knijpkralen 
LED-micro lichtsnoer  

466761
597918
597941
597929
552541
513354
513332
513343
314798
504906
513284
538026
474730
441631

Benodigd materiaal:

Benodigd materiaal: 
Meetlint, maatbeker, roerstaafje voor voegmassa, hand-
schoenen, spachtel, spons, doek, heteluchtpistool, lijm-
sticks, tang, zijkniptang 

Handleiding:

1. Pak de verschillende mozaïek stenen erbij. 

2. Fixeren deze, naar uw wens, met de siliconenlijm op het deco glas. Flessenhals 
en onderkant niet vergeten. 

3. Let op! Siliconenlijm in kleine gedeeltes opbrengen want het droogt snel. 
4. Laat het geheel een nacht drogen. 

5. Voeg het mozaïek oppervlak met de voegmassa. 

7. Het voegen kunt u doen met de hand (handschoenen aan).  

8. Na ca. 15 minuten, met  een vochtige spons het overtollige verwijderen. 

9. Herhaal deze handeling meerdere keren.  
10.Laat het geheel een nacht drogen.  

12. Leg het nylon coated draad klaar.  

6. Eerst natuurlijk de voegmassa ( n.a.v. de handleiding op het product) in een kom 
aanmaken en met een spachtel roeren. a

11. Polijst het oppervlak met een droge doek totdat het glanst. 

Kralenstrengen (horizontal)

13. Neem de maat op van de onderkant van het glas (omvang). 

14. Knip een stuk draad, in de lengte van de omvang van het glas, af.  (voor het 
gemakkelijker hanteren, ca. 4 cm erbij). 

15. Aan het eind fixeert u een kniijpkraal en zet deze vast met een tang.  (Laat na de 
knijpkraal ca. 2 cm van het draad over) 



2 D409033#1

De verticale kralenstrengen 

20. Nu kunt u de strengen bevestigen  

16. Rijg nu de glaskralen. 

17. Houd altijd bij de lengte van het snoer, rekening met de omvang van het glas. 

18. Is de gewenste lengte bereikt, een knijpkraal fixeren en sluit deze met een tang. (wederom na de knijpkraal ca. 2 cm 
draad over)  

21. Elke verticale streng (nylon coated draad) wordt door het midden, door een kraal van de kralenstreng langs de om-
vang gevoerd. 

24. Een knijpkraal aan een kant fixeren en vastdrukken.  

25. Nu na de knijpkraal, tot de helft van het draad, kralen rijgen.  

19. De kralenstreng is nu klaar. 

22. De lengte van de verticale kralenstreng kunt u naar uw wens aanpassen.  

23. Nylon coated draad in de gewenste lengte afknippen.  

26. Het draad door de begin kraal van de kralenstreng naar de omvang voeren.  

27. De overgebleven helft van het verticale nylon draad met kralen uitrusten.  

28. De kralen met een knijpkraal fixeren.  

29. Het overtollige draad na de beide knijpkralen afknippen.  

30. Verwerk zo alle verticale kralenstrengen aan de horizontale streng aan de omvang. 

31. Het beste kunt u niet in elke kraal van de horizontale streng een verticale streng hangen. U kunt wat kralen overslaan.  

32. Als alle verticale kralenstrengen hangen, dan kan de horizontale streng gesloten worden (van de omvang). 

33. Het stukje draad na de knijpkraal door de laatste kraal van de andere kant voeren. Nog een kraal rijgen en met een knijpkr-
aal fixeren. 

34. Het andere stukje draad net zo fixeren. Het overtollige draadeinde na de laatste knijpkraal afknippen.  

35. U hebt nu een kralenring met verticaal hangende kralenstrengen voor u liggen. 

36. Deze kralenring fixeert u nu, met een lijmpistool, aan het onderste einde van de deco fles (op het mozaïek oppervlak). 

Veel plezier en succes! 


