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Handleiding voor met FIMO® 
en mozaïek gemaakte wind-

lichten en glazen kelk

Gebruikt materiaal 
Glazen kelk 19 x 24 cm, per stuk
Gietvorm prachtig ornament, 6 motieven ca. 2-11 cm,
5 mm dik, benodigd materiaal ca. 150 gram gietpoeder
FIMO® modelleerklei, 350 gram wit
Crackle/Safety mozaïek, 15 x 20 cm, goud/spiegel
Mozaïek-spiegelstenen 10 x 10 mm, ca. 400 steentjes
3D siliconenlijm 80 ml, transparant
Voegmassa 1000 gram, wit

Aanbevolen gereedschap: 
Crackle/Safety klopper 
Chirurgenhandschoen, maat M, 100 stuks
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Benodigd gereedschap: 
 
Schaar, puntig mes, bakoven, pincet,  Crackle/Safety klopper, chirur-
genhandschoen, mengbeker, spatel, spons, doek

Handleiding:

6. Laat de theelichten afkoelen; de ornamenten zijn nu gefixeerd

1. Kneed een deel van de FIMO zacht; druk deze in het gewenste ornament 
voor de gietvorm.

2. Neem het gemodelleerde ornament uit de gietvorm. (je kan ook een pun-
tig mes gebruiken om de vorm makkelijker te verwijderen)

3. Snij de ornamenten in vorm.

4. Druk de vormen op het buitenoppervlak een theelicht.

5. Als alle theelichten compleet met ornamenten zijn bedekt, droog deze 
dan ca. 30 minuten bij een temperatuur  van 110 ° in een oven.

10. Laat de siliconen een nacht drogen.

7. Breng nu de spiegelsteentjes m.b.v. 3D siliconenlijm aan op de onderkant 
en bovenkant van de theelichtjes aan.

8. Vul de nog vrije oppervlakken van de theelichtjes op met gouden Crackle/
Safety mozaïek.

9. Dat betekent: siliconen aanbrengen, Crackle/Safety mozaïek bevestigen 
en met een klopper tikken. (het voorgebroken mozaïek spring open en 
het oppervlak wordt vergroot.

11. Werk alle theelichtjes op dezelfde manier af.

12. Maak de voegmassa aan m.b.v. de productbeschrijving.

13. Breng de voegmassa m.b.v. een spatel of chirurgenhandschoen direct op 
het mozaïek aan.

14. Neem de overtollige voegmassa na ca. 15 minuten af met een vochtige 
spons.

15. Laat de voegmassa een nachtje drogen

Het Opitec creatief-team wenst u veel plezier met knutselen!

16. Poets het mozaïek-oppervlak op met een doek.
17. Werk alle theelichtjes op de beschreven manier af.


