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H a n d l e i d i n g 
' M o z a ï e k  S t e r '

Benodigd materiaal: 

Handleiding: 

tempex medaillon ø ca. 100 mm, wit 
bloemen steekdraad ø ca. 1,2 x 500 mm, 20 stuks 
gietvorm ornamenten, 3 motieven, ca. 60 – 110 mm 
FIMO air light, wit, aan de lucht hardend, 250 g 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200mm, zilver 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200mm, goud 
crackle safety mozaïek plaat ca. 150x200mm, zwart 
3D-kit siliconenlijm, 50 ml 
voegspecie, 250 g 
glaskralen metallic mix 50 g, zilverkleurig 
glaskralen metallic mix 50 g, koperkleurig 
rocailles metallic 17 g, zilverkleurig 
rocailles metallic 17 g, goudkleurig 
draad ø 1 mm, 20 m, goud 

549063 
200251 
427644 
495205 
562113 
562102 
562124 
314787 
539686 
562995 
563005 
582678 
582689 
477009 

Aanbevolen gereedschap: 

(wegwerp)handschoenen maat M, 100 stuks 
crackle/safety klopper 
Bosch lijmpistool  
lijmsticks 11 x 200 mm, 25 stuks 

1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x 
1 x  
1 x  
1 x 
1 x 
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  

1. Pak het tempex medaillon erbij. 
Voor de sterrenstralen steekt u, met 
een houten prikker, rondom gaatjes 
in de zijkant van het medaillon.  

936396 
312800 
301128 
301139 

1 x 
1 x 
1 x  
1 x  Benodigd gereedschap: 

schaar, ondergrond, houten prikker, zijsnijtang, bors-
telpenseel, plantenolie, keukenpapier, naald, pincet, 
crackle klopper, (wegwerp) handschoenen, maat beker, 
kom voor voegspecie, spatel, spons, doek, lijmpistool 
met lijmsticks   

2. Knip met de zijsnijtang de 16 draden op 
verschillende lengte af.  
Fixeer deze met de 3D siliconenlijm in 
de voorgestoken gaten van het medail-
lon. Knip een stuk draad af van ca. 5 cm. 
Maak daarvan een 'U'. Steek deze 'U' als 
hanger aan de bovenkant van het me-
daillon. Ook dit met de lijm fixeren. 

3. De gietvorm ornamenten, met 
een penseel, invetten met de olie 
(zodat de FIMO gemakkelijk uit de 
vorm gehaald kan worden). Kneed 
de FIMO air light handwarm. Druk 
een deel van de FIMO in het ronde 
motief van de gietvorm. 
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4. Haal het gemaakte ornament uit de 
vorm. Maak nog een model. (nodig 
voor de achterkant van het medail-
lon). Spoel de olie van de ornamen-
ten af met water en dep ze droog 
met een keukendoek/papier.  

5. Druk beide ornamenten op de voor- en 
achterkant van het medaillon. Orna-
ment, voor het drogen, met naalden fi-
xeren. Laat de ornamenten volledig aan 
de lucht drogen. Lijm beide modellen, 
met de 3D lijm, aan het medaillon vast. 

6. Pak met een pincet het gewenste 
stuk crackle/safety mozaïek. 
Doe wat lijm op het medaillon (iets 
groter dan het stuk mozaïek). 
Leg het mozaïek stuk op de lijm.   

7. Klop met de crackle/safety klopper 
op het stuk mozaïek. Het voor-
gebroken mozaïek 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.  

8. Voeg het mozaïek oppervlak met de 
voegspecie. De specie, volgens de 
productbeschrijving, aanmaken in een 
kom en roeren met een spatel tot en 
glad geheel. Het mozaïek oppervlak 
voegen (gebruik 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 meer-
dere keren. Laat het geheel een nacht 
drogen. Daarna met een droge doek de 
steentjes glanzend maken.  

9. Vul de 'ster stralen' met de geno-
emde kralen. De laatste kraal, aan 
elk stuk draad, fixeert u met lijm 
(lijmpistool). 

10. Tot slot knipt u een stuk van het gouden draad af in de gewenste lengte. Rijg 
dit stuk doro de aangebrachte hanger aan de bovenkant van het medaillon. 
Knoop de beiden einden. 

Veel plezier en succes!  


