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Windlicht mozaïek ‘Blad’

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex hardschuim ca. 500 x 300 x 30 mm 872056 1

Mozaïek Fantasy Glas, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g, groentinten 505223 1

Mozaïek Fantasy Glas, ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g, bonte mix 505430 1

Scherven mozaïek mini, ca. 10 – 30 mm, 200 g, groentinten 563588 2

3D siliconen lijm 80 ml 314798 1

Voegspecie 250 g, wit 539686 2

Jute band ca. 5 m lang, naturel/groen 944036 1

Glazen windlicht ca. ø 75 x 70 mm, 2 stuks 552725 1

Houten schijven ca. ø 30-80 mm, ca. 20-30 mm dik, ca. 10 stuks 700380 1

Schroefhaken ca. 15 x 6 mm, 100 stuks 282059 1 of

Steekdraad ca. ø 1,2 mm x 500 mm, groen, 20 stuks 200251 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
STEINEL Syrofix tempexsnijder 308809 1

Universele lijm 80 ml, transparant 539697 1 of

BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Wegwerphandschoenen maat M, 100 stuks 936396 1 of

Wegwerphandschoenen maat L, 100 stuks 942458 1

Benodigd gereedschap
Snijmat, potlood, liniaal, meetlint, tempexsnijder (of handzaag), schaar, puntig mes, meng- en 
maatbeker, spatel, spons, doek, zijsnijtang, lijm of lijmpistool met lijmsticks, boormachine met 
houtboor
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Met behulp van een potlood en liniaal een blad met een uitsparing in het 
midden op de tempexplaat aftekenen. Met de tempexsnijder het blad 
uitsnijden. Om het te kunnen ophangen, een gat in het bovenste deel van 
het blad maken.

Met de siliconen lijm de mozaïekstenen, aan de voor- en achterkant en de 
zijkanten van het blad fixeren. De schroefhaak (of een stuk steekdraad in 
een ‘U’ gevormd) boven in de binnenkant van de uitsparing bevestigen. 
Hiervoor gebruikt u de siliconen lijm. Het geheel een nacht laten drogen.

De voegspecie volgens de productbeschrijving met water aanmaken. De spe-
cie met behulp van de handschoenen verdelen over het mozaïek oppervlak. 
Na ca. 15 minuten de overtollige specie met een spons verwijderen. Herhaal 
dit meerdere keren. Let er wel op het gat voor de ophanging niet te sluiten! 
Het geheel weer een nacht laten drogen. Daarna met een droge doek het 
mozaïek oppervlak polijsten.
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Het juteband in de gewenste lente afknippen. Door het gat van het blad 
halen en vastknopen. 

Met een houtboor in het midden van de houten schijven een gat boren. 
Deze schijven met de lijm of het lijmpistool op het windlicht bevestigen. 
Theelichtje in het windlicht plaatsen, het glas in de schroefhaak hangen.

Tip:
Het blad kan met de mozaïek voegen finish 
(art.nr. 547728) of koudglazuur (art.nr. 
437939, 424222) weersbestendig gemaakt 
worden.
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam

Let op! Nooit een theelichtje laten zonder toezicht laten branden!


