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Mozaïek kerstboom
Handleiding

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
Houten kerstboom, om nog in elkaar te steken, naturel, zonder decoratie 
ca. 300 x 10 x 550 mm, ca. 8 mm dik, 2-delig 573253 1

Houten kerstboom, om nog in elkaar te steken, naturel, zonder decoratie 
ca. 200 x 75 x 400 mm, ca. 8 mm dik, 2-delig 573264  alternatief

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 stuks, lichtgroen 539620 1

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 stuks, dennengroen 539631 1

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. ca. 300 stuks, rood 539583 1

Spiegelstenen, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g = ca. 300 stuks 559602 1

3D-kit siliconenlijm, 80 ml 314798 1

Voegspecie 1000 g, wit 504906 2

Tempex bol  ca. ø 70 mm, wit 547097 1

CREARTEC structuurpasta, 500 g, grofkorrelig wit 521164 1

Aanbevolen gereedschap
Mozaïekglas kniptang ca. 205 mm lang 506654 1

Reserve wieltjes voor glaskniptang 506816 naar verbruik

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

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458  alternatief
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Basishandleiding mozaïek

Handleiding:

Handleiding kerstboom

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond. 
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
5. Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. 
6.  Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. 
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen. 
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken. 

1. Met een passer cirkels voor de kerstballen op de kerstboom tekenen.
2. Tempex bal met een mes delen.
3. Beide helften, met siliconenlijm, in het onderste 1/3 gedeelte van de boom fixeren. 
4. De kerstboom vlakken beplakken met lichte- en donkergroene mozaïekstenen. 
5. De kerstbal vormen op de kerstboom en de tempex helften met rode mozaïekstenen beplakken. 
6. Voor het breken van de rode stenen de glas mozaïektang gebruiken.
7. De stam en de onderkant van de standaard met spiegelmozaïekstenen beplakken (de spiegelstenen kunnen ook gebroken worden).
2. Werk verder volgens de mozaïek basishandleiding.
9. Na het polijsten van het mozaïekoppervlak kan de grove structuurpasta, met een penseel, op de buitenrand van de kerstboom aan-
gebracht worden. 
10. De structuurpasta laten drogen.
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Veel plezier gewenst! 
Het Opitec Creatief-Team

Benodigd gereedschap
werkmat, stift, passer, liniaal, puntig mes, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)hand-
schoenen, borstelpenseel


