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M o z a ï e k  s p i e -
g e l  " N o s t a l g i e "

Benodigd materiaal: 

Handleiding: 

tempex 30 x 50 x 3 cm, groen 
spiegel ø 12,5 cm, per stuk 
spiegel ø 18 cm, per stuk 
gietvorm bloem ornament, 16 x 16 cm, per stuk 
gietvorm rozen, 9 x 7 cm, per stuk 
opitec klei, terracotta, 1000 g 
scherven mozaïek mini bits, bonte mix, 500 g 
scherven mozaïek bits, bonte mix, 2000 g 
halfedelstenen ca. 1,5 – 3 cm, 1000 g 
3D-silicone 80 ml 
mozaïek voegspecie 1000 g, wit 
marabu verf, mat wit, 50 ml 

872056 
425701 
425723 
428732 
428743 
503077 
513000 
513136 
598741 
314798 
504906 
455713 

Aanbevolen gereedschap:  
tempex snijder, werkt op batterijen 
reservedraad, 5 stuks 
batterijen voor tempex snijder, 1,5 V Mignon (AA) 

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

 
305672 
305683 
200477 

 
1 x  
1 x  
4 x  

Benodigd gereedschap: 

ondergrond, stift, lineaal, puntige mes, plantenolie, schroevendraai-
er, schaar, (wegwerp) handschoenen, maatbeker, mengkom, spatel, 
spons, doek, penseel, keukenrol, tempex snijder of handzaag   

Het maken van de tempex ondergrond 

Art.Nr.: Aantal: 

1. Fixeer met de silicone twee tempexplaten, met de lange zijden, aan elkaar (er ontstaat een plaat ter grootte van ca. 
50 x 60 cm).

2. Sluit aan de 50 cm zijde nog een plaat aan. Totale grootte is nu ca. 60 x 90 cm.

3. Teken met een stift de 'organische' vorm op de gehele tempexplaat 
4. Pak de tempex snijder en snij de vorm uit.  
5. Zorg ervoor dat de rand naar iets schuin naar buiten loopt.
6. Boor door de tempexplaat (horizontaal/lange zijde) twee gaten, waarmee de spiegel naderhand kan worden opge-

hangen.   

Het maken van de bloem ornamenten en de rozenblaadjes  
1. Vet de gietvormen royaal in met de plantenolie.
2. Druk de terracotta klei in de beide vormen.  

3. Met behulp van een puntige mes haalt u voorzichtig de klei vormen uit de gietvormen. 
4. Leg de kleivormen op een stuk keukenpapier. 
5. Laat de olie eraf lopen of dep het goed af met een doek. 
6. De klei aan de lucht laten harden totdat het volledig droog en hard is geworden.  

7. Met de witte verf de contouren natekenen, zodat een vintage optiek ontstaat.   

8. Maak voor de spiegel, 3 bloem ornamenten en 2 rozen blaadjes.  

Fixeer de spiegels, de bloem ornamenten en de rozenblaadjes op de tempex vorm (met de 3D siliconelijm). Daarna 
kunt u beginnen met het plaatsen van de halfedelstenen en de mozaïekstenen.  
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Het fixeren van de mozaïekstenen/halfedelstenen 
1. Bevestig de halfedelstenen met de 3D siliconenlijm. In dit model worden deze stenen voornamelijk om de spiegel 

3. De schuine rand net zo met mozaïek beplakken.  
2. Lijm de scherven mozaïek mini bits en bits op de nog lege gedeeltes van de tempexplaat. 

4. Laat het geheel een nacht drogen.  

Het voegen 

1. De gehele oppervlakte kan nu gevoegd worden. 
2. Maak de voegspecie aan (zie product omschrijving) in een kom, roer met een spatel de specie tot een glad geheel.  

3. Gebruik de handschoenen zodat u de specie direct met de hand kunt aanbrengen op het oppervlak. 

4. Na ca. 15 minuten, met een vochtige spons de overtollige specie verwijderen.  

5. Herhaal dit totdat er geen witte waas meer over de steentjes te zien is.  

6. Laat dit geheel een nacht drogen.  

7. Polijst het oppervlak met een droge doek, totdat het glanst. 

Veel plezier en succes!   


