
1D513000#1

is uniek
Handleiding spiegel "Zon"  

„Sonne“ DIY
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Mandala's van klei: 
Opitec klei 
Mandala stempel "Phantasie" 
Acrylverf titaalwit 
Acrylverf niddengeel 
Acrylverf oranje 
Acrylverf rozenrood 
Acrylverf briljantrood 
Acrylverf siena gebrand 
Koudglazuur 
Mozaïek toebehoren: 
Tempex plaat 
Scherven mozaïek, mini bits 
Halfedelstenen 
Mozaïek spiegelstenen 
Spiegel 18 cm 
3D silicone 
Voegmassa 
Decoratie toebehoren: 
LED lichtsnoer 

503088
460857
442972
442075
442097
473715
442112
442260
424222

872056
513000
598730
547795
467310
314798
504906

441572

Benodigd materiaal:

1. Kneed de opitec klei zacht. 

3. Met behulp van de mandala stempel "Phantasie", drukt u meerdere ornamenten 
uit de klei. 

4. Kies het glas uit die past bij de diameter van de gemaakte mandalas's. Met het 
glas steekt u de ornamenten uit de klei. 

5. De mandala's laten drogen (ca. 1 – 2 dagen).

2. Rol met de deegroller een ca. 5 mm dikke plak.

Het maken van de klei mandala's

Aanbevolen materiaal: 
 
Deegroller, rond glas (iets groter dan de diameter van de man-
dala stempel), penseel, waterglas, mengpalet, keukenrol, dikke 
viltstiften, snijgereedschap Thermocut 12/E (art.nr. 315462), 
netvoeding (206808), reserve snijdraad voor Thermocut 
(315484), evt. boormachine of handboor, maatbeker, roerstaaf-
je voor de voegmassa, stevige rietjes, handschoenen, spachtel, 
spons, doek, mes en sterk koord.

Handleiding:

6. Beschilder de mandala's in de gewenste kleur.  

7. Begin met de lichte kleuren, laten drogen, dan de donkere kleuren.  

8. De donkere kleuren wissen van het oppervlak van de mandala's. De donkere 
kleur blijft dan achter in de groeven.  



2 D513000#1

9. De kleuren goed laten drogen (evt. een nacht).

10. Bestrijk de mandala's met het koudglazuur (handleiding bij het product). 

11. Laat het koudglazuur wederom een nacht drogen. 

Het maken van de tempex ondergrond. 

12. Leg beide tempex platen, met de lange zijden, aan elkaar.

13. Teken met een stift de vorm op de platen. Let erop, dat het binnenste oppervlak 
minstens de grootte van de spiegel (ca. 18 cm) moet hebben.    

14. Pak de Thermocut.

15. Knip de vorm uit.   

16. Lijm met de silicone de beide helften aan elkaar. 

17. Leg de spiegel in het midden van de vorm, om het gat voor de lichtketting te 
kunnen aanduiden.  

18. Boor met de boormachine een gat in de vorm. De diameter van het gat moet 
overeenkomen met de diameter van het draad. 

20. Neem een ca. 30 cm lang sterk koord of touw bij de hand. 

21. Maak een dikke knoop aan een kant van het koord/touw. 

22. Boor horizontaal twee gaten in de vorm. ca. 15 cm. afstand tussen de gaten hou-
den.  

23. Haal het koord, vanaf de voorkant van de vorm, door een van de gaten. Maak een 
knoop tot aan het gat.  Verdiep, voor de beide knopen aan de  voorkant, de gaten 
iets. Hierdoor drukken de knopen niet in de vorm.   

24. Hall vanaf de achterkant het koord door het tweede gat en maak er een knoop in. 
Nu is er een lus aan de achterkant van de vorm om het op te kunnen hangen.  

Het opbrengen van de mozaïeksteentjes. 

25. Plaats de spiegel in het midden van de stervorm. 

26. Fixeer de spiegelmozaïek met de silicone. 

27. Haal de spiegel er weer af. 

28. Bevestig nu eerst de mandala's. 

19. Snij, op de achterkant van de vorm, met een mes een groef uit.  De grootte van 
deze groef moet net zo groot zijn als het kastje van het lichtsnoer. 

Bevestiging/ophanging 

29. De rest van het oppervlak bedekt u met de mozaïek bits en halfe-
delstenen. Fixeren met silicone. 

30. De zijkanten kunt u ook met mozaïek beplakken of later verven. 

31. Nu kunt u de spiegel plakken in het midden van de vorm. 
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32. Steek in de gaten voor het lichtsnoer een stukje van een rietje, zodoende kan er 
geen voegmassa in de gaten komen 

33. Voeg het oppervlak met de voegmassa.  

34. Eerst de voegmassa voorbereiden (handleiding bij het product) en met een 
spachtel roeren.  

35. Het oppervlak kunt u nu voegen. Met handschoenen aan opbrengen en met de 
hand uitstrijken.  

36. Na ca. 15 minuten, met een vochtige spons, het overtollige voegsel verwijderen. 

37.Herhaal dit meerdere keren. Let op de verschillende hoogtes van de steentjes. 
Geen enkel steentje mag onder het voegsel verborgen zijn.  

38. Verwijder de rietjes uit de gaten.  

39. Laat dit een nacht drogen.  

40. Polijst het oppervlak met een droge doek totdat het glanst. 

41. Indien u de zijkanten niet beplakt hebt met mozaïeksteentjes, kunt u nu de 
zijkanten verven.  

42. Laat dit drogen. 

43. Plaats aan de achterkant van de vorm de lichtjes en het batterijkastje. 

44.  evt. Kunt u het kastje met silicone vastlijmen. 

Veel plezier en succes gewenst!   


