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Handleiding Mozaïekballen 
met l ichtgevende steentjes 

Benodigd materiaal: 
 
Bal blauw:
Kunststof bal ø 250 mm, wit geschikt voor licht

Mozaïek lichtgevend polygonaal 125 gram, blauw
Mozaïek lichtgevend vierkant, 125 gram, blauw
Crackle/Safety mozaïekplaat ca. 15 x 20 cm, zilver
Crackle/Safety mozaïekplaat ca. 15 x 20 cm, turkooise
Tiffanny glasplaat ca. 15 x 20 cm, kobaltblauw
Mozaïek spiegelstenen 10 x 10 mm, 200 gram
3D siliconenlijm 80 ml
Voegspecie 1000 gram, wit
LED Outdoor lichtsnoer met 45 lampjes 

Bal groen:
Kunststof bal ø 250 mm, wit geschikt voor licht

Mozaïek lichtgevend polygonaal 125 gram, groen
Mozaïek lichtgevend vierkant, 125 gram, groen
Crackle/Safety mozaïekplaat ca. 15 x 20 cm, zilver
Crackle/Safety mozaïekplaat ca. 15 x 20 cm, lichtgroen
Tiffanny glasplaat ca. 15 x 20 cm, smaragd
Mozaïek spiegelstenen 10 x 10 mm, 200 gram
3D siliconenlijm 80 ml
Voegspecie 1000 gram, wit
Koudglazuur set 200 ml

Aanbevolen gereedschap:
Olie glassnijder 
met olie,
glas breektang 
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1. Teken, met behulp van het meetlint, de vlakken af voor de mozaïekstenen 
op de bal.
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Benodigd gereedschap: 
Stift, meetlint, pincet, Crackle/Safety klopper, olie 
glassnijder met olie, glas breektang, schaar, weg-
werp handschoenen, mengbeker, spatel, spons en 
doekje

Handleiding:
Mozaïek bal blauw:

2. Begin vanuit het midden met de polygonale en vierkante lichtgevende 
stenen blauw.

3. Lijm deze met de 3D lijm op het juiste oppervlak.

4. Daarna wordt aangesloten, links en rechts van de lichtgevende stenen, de 
crackle/safety mozaïek. 

    Neem deze met een pincet uit de verpakking.
5. Breng de lijm aan op de bal. Groter oppervlak dan de mozaïek groot is.

6. Leg de crackle/safety mozaïek op dit oppervlak en klop zachtjes met de 
klopper erop.

7. De crackle/safety mozaïek zal breken en het oppervlak vergroot zich (van-
daar het grotere lijm oppervlak).

8. Beleg de beide banden rond om de bal.

9. Sluit aan (aan beide kanten) met een rij blauwe lichtgevende steentjes vierkant.

10. Lijm daarna twee rijen (aan beide kanten) de spiegelmozaïek erop.

11. De overgebleven vlakken worden belegd met een mix van tiffany glasmozaïek kobaltblauw en crackle/safety     
    turkooise.
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12. Gebruik de crackle/safety mozaïek zoals boven beschreven staat (punt 6).

13. Wanneer alle oppervlakken bedekt zijn kan het een hele nacht drogen.

14. Prepareer in een schaal de voegspecie. (handleiding bij het product volgen) Breng de specie aan op de bal.

15. Neem na ca. 15 minuten de bal af met een vochtige spons. Herhaal dit totdat er geen specie meer op de   
      spons komt.
16. Polijst de bal met een droge doek.

17. Leidt door de opening in de bal het lichtsnoer.

Mozaïekbal groen:

1. De verwerking van de enkele verschillende mozaïekstenen is zoals bij de 
blauwe bal is beschreven.

2. Alleen de aansluiting van de stenen is anders.

3. Maak twee kruisende banden van de groene lichtgevende steentje op de 
bal.

4. Een brede band van beide soorten polygonale en vierkante steentjes, een 
smalle band met alleen de  vierkante steentjes (2 rijen).

5. Sluit aan vanaf de smalle band, de volgende mozaïeksteentjes.

6. Vanaf rechts: lichtgroen, spiegelmozaïek 1 rij, zilver, spiegelmozaïek 1 rij, 
tiffany mozaïek smaragd.

7. Vanaf links: tiffany mozaïek smaragd, spiegelmozaïek 2 rijen, zilver, spiegelmozaïek 1 rij, lichtgroen.

8. Herhaal als bij de blauwe bal vanaf punt 13.

Tip! Om de ballen weersbestendig te maken kunt u de ballen bedekken met koudglazuur.

Veel plezier en succes gewenst!


