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Spiegelmozaïek engelvleugels
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Hardschuimplaat styrodur 500 x 300 x 30 mm 872056 4

Spiegelstenen ca. 10 x 10 mm, ca. 3 mm dik, 200 g 559602 3

Spiegelstenen ca. 20 x 20 mm, ca. 3 mm dik, 200 g 559668 2

Crackle/Safety mozaïekplaat, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm dik, zilver/spiegel 562113 2

3D-siliconenlijm 80 ml, transparant 323205 2

Voegspecie 1000 g, wit 504906 1

Ophang plaatjes, van kunststof, ca. ø 20 x 5 mm, 10 stuks 480585 1

Satijnband met veren, ca. 3 m x 15 mm, crème/goud 628660 1
Band - glitter, ca. 2 m x 25 mm, wit 814302 1

Papierdraad, ca. ø 0,55 mm x 20 m, zilverkleur glanzend 813786 1

Pluisveren, groottes vrijblijvend gesorteerd, ca. 130 - 150 mm, wit, ca. 10 g 321661 1

Houten natuurmix, vrijblijvend gesorteerd, naturel/groen gewit 953244 1

Potpourri mix, terracottakleur geverfd en wit gewassen 948177 alternatief

Aanbevolen gereedschap:
Styropor®- en hardschuim snijder, plus 3 snijdraden, werkt op batterijen, excl. 4 (AA)  
1,5 V batterijen 305672 1

Reservedraad voor styropor®- en hardschuim snijder, ca. 75 mm lang, 5 stuks 305683 alternatief

Camelion® standaard batterij 1,5 V  (AA), 2 stuks 210625 2

Werkhandschoenen, PU coating, zeer goede pasvorm en grip, goede tast, maat 7/S 323294 1

Werkhandschoenen, PU coating, zeer goede pasvorm en grip, goede tast, maat 8/M 313046 alternatief
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Werkhandschoenen, PU coating, zeer goede pasvorm en grip, goede tast, maat 9/L 313079 alternatief

Maatbeker set, 3 groottes, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Crackle/Safety klopper (180 x 25 x 26 mm) 312800 1

Mozaïekglas kniptang ca. 205 mm lang 506654 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Mondstuk ø 2,8 mm, precies doseren op moeilijk bereikbare plekken, geschikt voor  
N ° 319101 lijmpistool 319189 1

Afbreekmes 18 mm, met 3 afneembare messen, robuuste, zware uitvoering 301372 1

Benodigd gereedschap
werkmat, (permanent)stift, liniaal, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, 
spons, doek, handschoenen, crackle klopper, mozaïektang, zijsnijtang

Basishandleiding mozaïek
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. 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. 

Handleiding:

De engelvleugels maken

De styrodur/tempex platen met siliconenlijm aan elkaar vastlij-
men en de lijm laten drogen.
Teken de engelvleugels met een stift op de platen.

Met de tempexsnijder de vorm uitsnijden.
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De voegspecie klaarmaken en opbrengen (volg de voegspecie instructies).

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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De engelvleugels versieren
1. Banden in de gewenste lengte afknippen en aan de engelvleugels vastknopen.
2. Veren aan de banden knopen.
3. Dennenappels aan het papierdraad bevestigen en aan de vleugels vastmaken.

Bedek de zijkant en het oppervlak van de vleugel met mozaïek en 
vastplakken met siliconenlijm.
Op het oppervlak met de Crackle-mozaïek moet zachtjes worden 
geklopt met de Crackle-klopper. Als gevolg hiervan springt de 
plaat uit elkaar en het crackle oppervlak is nu groter geworden. 
De lijm laten drogen.

Op de achterkant, een holling uitsnijden (cutter) voor het ophang 
plaatje. In deze holling het plaatje vastlijmen, lijm laten drogen. 
(Meerdere plaatjes gebruiken).


