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Benodigd materiaal:

houten harten
crackle mozaïek plaat in rood
siliconenlijm, voegspecie in wit

Benodigd gereedschap:
crackle klopper 
onderlegger, pincet
plamuurmes, staalwol
spons, zachte doek

Crackle houten harten
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Maak voor je moeder een mooi hart 
voor Moederdag. Je kunt het ook 
aan je geliefde schenken voor Valen-
tijnsdag. Het is eenvoudig en plezie-
rig om te maken. Aduis wenst je veel 
plezier bij het naknutselen! 

Hier is hoe het gaat: 

Stap 1: 

Leg de rode crackle mozaïek plaat uitgepakt op een onder-
legger en beweeg met een paletmes de plaat licht heen en 
weer. Daarbij ontstaan kleine stukjes van crackle, welke je  

 later nodig hebt om op te leggen.
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Stap 2: 

Bestrijk eerst een kant van het houten hart met siliconen-
lijm – ca. 1 millimeter dik. Met behulp van een pincet leg je 
de kleine stukjes van de crackle mozaïek plaat op. Vervolgens 
klop je met de crackle klopper op de stenen, zodat de plaat 
zich in losse delen deelt. Vorm zo het gehele oppervlak van 
het hart, zorg ervoor dat je ca. 4 mm van de rand van het 
hart verwijderd blijft. 

Let op: de kleurig gecoate zijde van het hart moet naar be-
neden wijzen, dit herken je daardoor, dat je de stenen tegen 
het licht houdt. 

Stap 3: 

Laat de siliconenlijm drogen, 
en draai het hart vervolgens, 
nu kun je de achterkant van 
het hart op dezelfde manier 
versieren. Vervolgens alles 
weer laten drogen.

Stap 4: 

Roer de voegspecie brijachtig aan - nauwkeurige mengver-
houding vindt je in de beschrijving. Met een spons verdeel je 
de voegspecie op het hart - beide zijden - kort laten aantrek-
ken en na ca. 10 min. met een vochtige doek, de overtollige 
voegspecie afvegen. Na volledig uitharden van de voegspecie 
het crackle mozaïek met een zachte, vochtige doek polijsten 
en het oppervlak met staalwol glanzend wrijven.




