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is uniek
H a n d l e i d i n g  P a -

r e l m o e r  V o g e l 
Benodigd materiaal:   

Materiaal voor beide vogels  

Styrodurplaat 872056 1 x 

Parelmoer polygonaal mozaïek mix, 300 g 575026 1 x 

Parelmoer mozaïek mix, 350 g 575048 1 x 

Mini slakkenhuisjes, 400 g 577615 1 x 

Houten schijfjes ø 10 – 30 mm, 100 stuks 700634 1 x 

Universele lijm, 80ml  of 539697 1 x 

3D-siliconen lijm, 80 ml 314798 1 x 

Mozaïek voegspecie wit, 100 g 504906 1 x 

Berkenstammetjes ø ca. 60 – 90 mm, ca. 25 cm 700140 1 x 

Berkenstammetjes ø ca. 80 – 110 mm, ca. 35 cm 700106 1 x 

Berkenschijven ovaal, ca. 17 – 21, ca. 10 – 15 mm dik 723452 2 x 

  

Aanbevolen gereedschap:   

Tempex snijder 305672 1 x 

Reservedraad voor tempex snijder, 5 stuks 305683 1 x 

Batterij alkaline, 1,5 V (AA) voor tempex snijder 200477 4 x 

(wegwerp) handschoenen maat M, 100 stuks  of 936396 1 x 

(wegwerp) handschoenen maat L, 100 stuks 942458 1 x 

Houtschroeven  2 x 

Houten takje  2 x 

Benodigd gereedschap:  
stift, liniaal, puntig mes (of tandenstoker), schaar, 
tuinschaar, ondergrond (wegwerp) handscho-
enen, maatbeker, mengkom voor voegspecie, 
spatel, spons, doek, boormachine met houtboor,  
(overeenkomende maat schroeven en takken), 
accu schroefboor of schroevendraaier

Handleiding: 

1. Pak de styrodurplaat erbij. 

2. Teken er twee vogels op in de groot-
te, vogel 1 = ca. 24 x 16 cm, vogel 2 = 
ca. 21 x 14 cm.

3. Snij deze uit met de handsnijder. 4. Boor aan de onderkant van elke 
styrodur vogel, een gat ( in de dikte 
van het takje).   

5. Boor in elk berkenstammetje een 
gat, in de dikte van het takje (grote 
vogel = groot berkenstammetje).  
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6. Fixeer elk berkenstammetje met een 
houtschroef op een ovalen berken-
stammetje (gat voorboren met een 
accuboormachine). 

9. Teken de staart veer af op de voorkant 
van de styrodur vogelvorm. Deel dit in 
drie vlakken in.  
 

10. Bovenste veer wordt met de mini 
slakkenhuisjes en de parelmoer 
mozaïek polygonaal beplakt (met 
knutsellijm of 3D-siliconenlijm).  

7. Steek alle onderdelen, als proef,  in 
elkaar (styrodur vogel, takje, berken-
stammetjes met schijfje).

8. Passen alle onderdelen goed op elk-
aar, haal het dan weer uit elkaar (dat 
werkt later makkelijker).  

11. De middelste veer wordt gedecore-
erd met verkleinde houten schijfjes. 

12. Verkleinen - de houten schijven met 
een tuinschaar in vieren delen. Daar-
na met lijm fixeren.   

13. De onderste veer wordt met mini 
slakkenhuisjes bewerkt.  

14. Het lichaam van de vogel wordt 
beplakt met de parelmoer polygonaal 
mozaïek. 

15. Snavel en ogen worden gemaakt 
van de mini slakkenhuisjes.  

16. De zijkanten bewerkt u met de 
rechthoekige vormen van het parel-
moer mozaïek. 

17. De achterkant van de vogel vorm 
beplakt u net zo met de parelmoer 
vormen, houten schijven en slakken-
huisjes.   

18. Laat het geheel een nacht drogen.  
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19. De voegspecie in een mengkom met water aanmaken (zie handleiding op het product).  

20. Voorzichtig en gelijkmatig de voegspecie verdelen over het mozaïek oppervlak.  

21. Gebruik daarvoor de (wegwerp) handschoenen zodat u de specie direct met de hand kan opbrengen.  

22. Wacht ca. 15 minuten tot de specie iets vaster is geworden

23. Nu kunt u voorzichtig met een een vochtige spons de overtollige specie afnemen. 

24. Herhaal dit meerdere keren. 

25. Met behulp van een mes (of tandenstoker) kunt u de 
dieper gelegen mozaïek vormen (slakkenhuisjes, hou-
tenschijfjes) makkelijker bevrijden van de overtollige 
voegspecie.  

21. Laat het geheel weer een nacht drogen. 

22. Nu alleen nog met een droge doek over het opperv-
lak wrijven om het  glanzend te maken.  

23. Fixeer met lijm het takje in het gat van de vogel.  

24. Tot slot lijmt u het takje (met vogel) in het gat van het 
berkenstammetje.  

Veel plezier en succes gewenst! 
Het Opitec Creatief Team  


