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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 

' S t e r r e n l i c h t '

Benodigd materiaal:

Tempex hardschuim groen, wafelstructuur, ca. 500 x 300 x 30 mm 872056 1 x 

Kunststof bol glashelder, met gat, 2-delig, ca. ø 120 mm 463040 1 x 

Scherven mozaïek mini deluxe 200 g, goud 563500 1 x 

Scherven mozaïek mini deluxe 200 g, zilver 563485 1 x 

Scherven mozaïek mini 200 g, zwart/grijs/wit mix 563566 1 x 

Crackle/Safety-mozaïekplaat 15 x 20 cm, goud-spiegel 562102 1 x 

Crackle/Safety-mozaïekplaat 15 x 20 cm, zilver-spiegel 562113 1 x 

3D-Kit siliconenlijm transparant, 80 ml 314798 1 x 

Mozaïek voegspecie wit, 1000 g 504906 1 x 

LED - lichtsnoer 20 LED's, transparant, met batterijhouder, lengte ca. 2,40 m, 
excl. 3x (AA) 1,5 V batterijen

441491 1 x 

Decoratie koord ca. ø 1 mm x 20 m, zilver 477010 1 x 

Steekdraad groen, 0,8 mm x 300 mm, 35 stuks 201051 1 x 

   

Aanbevolen gereedschap:   

Crackle/Safety klopper ca. 180 x 25 x 5 mm, zilverkleur 312800 1 x 

Tempex- en hardschuim snij-apparaat 305672 1 x 

Reserve snijdraad ca. 75 mm lang, 5 stuks 305683 1 x 

Camelion Alkaline Plus 1,5 V (AA) batterijen (3 x lichtsnoer, 4 x snij-apparaat) 200477 7 x 

(wegwerp) Handschoenen, 100 stuks, maat M 936396 of

(wegwerp) Handschoenen, 100 stuks, maat L 942458  
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potlood, liniaal, cirkel, cutter, (handboor, ondergrond, schaar, tandenstoker, crackle klopper, pincet, (wegwerp) hand-
schoenen, mengkom voor voegspecie, spatel, spons, doek, steekdraad, zijsnijtang, knutsellijm, naald met groot oogje  

Benodigd gereedschap: 

1. Pak het hardschuim bij de hand. 

7. De cirkel in het midden snijdt u ook uit (cirkel diameter = ca. 12 cm, maar u snijdt minstens ca. 15 cm diameter 
uit, omdat later de bol en de ster met mozaïek beplakt worden. De diameter van de grote cirkel kunt u ook eerst 
aftekenen.)

8. Begin met de deelbare kunststof bol en de Crackle/Safety mozaïek in beide kleuren.

9. Rijg het begin van het lichtsnoer door het gat van de bol helft. 

10. Leg het lichtsnoer in de ene bol helft. 

16. Klop met de Crackle/Safety klopper op het geplaatste mozaïek stuk.
17. De voorgebroken Crackle/Safety mozaïek springt uiteen, het oppervlak heeft zich vergroot. (daarom zal het ge-

lijmde oppervlak altijd groter zijn dan het Crackle/Safety mozaïek stuk.)

18. Beplak zo het gehele oppervlak van de bol met de beide kleuren van de Crackle/Safety mozaïek.

19. Laat het geheel een nacht goed drogen. 

20. Maak een gat in het bovenste derde deel van de tempex ster. Dit gat dient later voor het ophangen van de ster. U 
kunt een tandenstoker als 'plaatsbepaler' in de opening steken. 

21. Beplak de voor- en achterkant van de tempex ster met de scherven mozaïek mini - goud, zilver en zwart. 

22. Ook de binnenkant van de uitgesneden cirkel wordt beplakt met mozaïek. Let er op dat de mozaïek bol nog prob-
leemloos in het gat van de ster past.  

23. Laat het geheel een nacht goed drogen. 
24. Voeg de bol en de ster met de voegspecie. 
25. Maak de voegspecie klaar (zie instructies bij het product gevoegd) in een kom en met een spatel goed roeren.

26. Het mozaïek oppervlak kan nu gevoegd worden (gebruik de handschoenen zodat u de specie direct met de hand 
kunt opbrengen). Let er op dat het gat, waar de tandenstoker in steekt, open blijft en dus niet gevoegd wordt!

27. Na ca. 15 minuten kunt u met een vochtige spons de overtollige voegspecie verwijderen.  

28. Herhaal dit meerdere keren. 

29. Verwijder de tandenstoker uit het gat van de ster. 

31. Maak het mozaïek glanzend door er met een droge doek over te wrijven. 
32. Knip een ca. 6 cm lang stuk steekdraad af. Buig er een 'U' van. 
33. Hang de bol (aan het bestaande oogje) in de opening van de mozaïek ster.
34. Daarmee wordt bedoeld: de 'U' vorm in het bol-oogje hangen, draadeinden boven in de binnenkant van de cirkel-

opening van de ster steken.  

2. Snij dit in de afmeting van ca. 30 x 30 cm met een snij-apparaat of cutter.  

3. Teken er met een potlood een ster op. 

4. Leg de helft van de kunststof bol in het midden op de ster. 
5. Teken de contour van de cirkel af.

6. Snij nu de ster uit het hardschuim.  

11. Druk de tweede bol helft op de eerste. Het ophang gedeelte dient nu vast te zitten aan de bol.  

12. Het lichtsnoer is nu binnen in de bol. De aan- en uitschakelaar is er buiten. 

13. Pak met een pincet een stuk van de Crackle/Safety mozaïek (kleur naar keuze).

14. Op een iets groter stuk dan het Crackle stuk, doet u wat 3D-siliconenlijm op het gewenste oppervlak van de bol. 

15. Leg het Crackle stuk op het gelijmde oppervlak.

30. Laat het geheel weer een nacht goed drogen. 

35. Met behulp van de 3D-siliconenlijm de draadeinden bovendien fixeren. 
36. De bol hangt nu in het midden van de cirkel-opening. 

37. Knip een stuk van het decoratie koord af in de gewenste lengte.  

38. Neem dit dubbel (uiteinden bij elkaar pakken).
39. Rijg het draad door het gat van de ster. 

Veel plezier en succes gewenst! Het OPITEC - Creatief Team 

Let op! Nooit de lichtjes laten branden wanneer u er niet bent! 


