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Mezenbolhouder
Handleiding

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
CREARTEC creatief beton 2,5 kg 570152 1

CREARTEC creatief beton 1 kg 570130 naar verbruik

CREARTEC creatief beton 8 kg 572084 naar verbruik

CREARTEC scheidingsmiddel 100 ml 480666 1

Kunststof bol, om op te hangen, helder, 2-delig, ca. ø 180 mm 616063 1

Kunststof bol, om op te hangen, helder, 2-delig, ca. ø 160 mm 490087 1

Benodigd materiaal voor de beton schaal ca. ø 180/160 mm = ca. 2000 g lichtgewicht 
beton

Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm,  3 stuks, geel/roodtinten 818568 1

Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3 stuks, zwart / wit / grijs 818535 1

Let op! Na het breken van een mozaïektegel is deze 
niet meer geschikt voor kinderen - scherpe randen!

Glas - Nuggets, ca. ø 17 - 20 mm, 500 g, opaak-bont 654922 1

3D-kit siliconenlijm, 80 ml 314798 1

CREARTEC mozaïek voegspecie, weerbestendig, 200 g, wit 577556 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart 455724 1

Jute garen, ca. ø 3,5 mm,  ca. 55 m, naturel 525163 1

Karabijnhaak, ca. 17 x 32 mm, platinakleur 322210 1

CREARTEC voegfinisch 100 ml 547728 alternatief

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

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

Mozaïektang ca. 225 mm lang 306612 1
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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. 

De beton schaal  maken

Basishandleiding mozaïek

Handleiding:

Het mozaïek oppervlak bewerken

1. Gaten voor het jute garen markeren.
2. Dat betekent, een ca. 2 cm lang staafje in vershoudfolie wikkelen, deze in het midden met siliconenlijm in de bolhelft 
 ø 180 mm fixeren.
3. Houten staafje en bolhelft ø 180 van binnen met plantenolie bestrijken.
4. Creatief beton volgens de productbeschrijving klaarmaken.
5. De schaal vullen met beton.
6. Bolhelft ø 160 mm aan de buitenkant met plantenolie bestrijken.
7. Kleine bolhelft in de grote plaatsen (ligt op het houten staafje en beton).
8. Bovenste bolhelft met steentjes vullen. 
9. Als in de tussenruimte van de beide bolhelften nog beton ontbreekt, dan dit bijvullen.
10. Beton 1 - 3 dagen laten drogen.
11. Verwijder de beton schaal, houten staafje verwijderen, restvocht laten drogen.

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, maatbeker of weegschaal, eetlepel, mengkom, (wegwerp)handschoenen, spatel, keukenpapier, spons, doek, 
mozaïektang, houten staafje, vershoudfolie, tang
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Veel plezier gewenst! 
Het Opitec Creatief-Team

Mozaïek oppervlak mezenbolhouder

1. Mozaïekoppervlak, op de bovenkant van de betonschaal, volgens de basishandleiding bewerken. 
2. Let op - de gaten in de beton schaal vermijden. 
3. De mozaïektegels kunnen met een mozaïek tang gebroken worden.
4. Met een beetje zwarte acrylverf kan de met water gemengde voegspecie gekleurd worden.
5. Ter bescherming kan het mozaïekoppervlak met voegfinish beschermd worden.
6. Voegfinish over het oppervlak strijken en laten drogen.

1. Voor de mezenbol hanger, knoop met de dubbele weitasknoop een streng.
2. Scheid twee gelijke stukken jutegaren en vlecht zoals afgebeeld.
3. Na ca. 20 cm stoppen en vastknopen.
4. Steek twee touwuiteinden door de beton mozaïek schaal. (de resterende uiteinden afknippen).
5. De beide overige uiteinden binnen in de schaal vastknopen.
6. Door het begin van de streng een draad halen en fixeren.
7. Een andere dubbele weitasknoop knopen.
8. Deze twee strengen binnen in de schaal aan de vorige streng bevestigen.
9. Bevestig de karabijnhaak aan het uiteinde van de dubbele weitasknoop streng.
10. Het resterende jutegaren afknippen. 

Knooppatroon dubbele weitasknoop
Afbeelding voor de eenvoudig gedraaide knoopband

Dubbele weitasknoop knopen


