
N° 101.388

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
houten doosje
mozaïekcolour voegmedium
mozaïekcolour in groen, geen en  
pink

Benodigd gereedschap:
houten spatel, tandenstoker

Houten doosje „Voorjaar“ 

Met zijn frisse kleuren, is 
dit houten kistje een mooie 
„lentebode“. Ze is geschikt 
voor het verpakken van klei-
ne geschenken en attenties. 

Met de „mozaïekcolour“ 
techniek kent je fantasie 

geen grenzen, en wordt elk 
doosje tot een bijzonder 

waardevol exemplaar! 

Het voegmedium kun je op veel verschillende ondergronden zoals papier, karton, hout, glas, keramiek, metaal 
en tempex opbrengen. Bovendien heb je mozaïekcolour in verschillende kleuren en natuurlijk een aantal goe-
de ideeën nodig! 

1. Voegmedium: 
Het voegmedium kun je direct uit de pen of met behulp van een houten spatel om de deksel aanbrengen. 
De laag moet ongeveer 1-2 mm dik zijn. Laat het voegmedium 
NIET drogen maar werk meteen verder. 
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2. Opbrengen van de kleur: 
Nu kun je de groene mozaïekcolour rechtstreeks uit de 
pen „opdruppelen“. Zet een stip naast de andere langs 
de rand van de deksel. Zorg ervoor dat je een beetje af-
stand laat tussen de punten. 

Houten doosje „Voorjaar“ 

3. Patroon vorm geven: 
Ga met een tandenstoker gelijkmatig door de punten en 
er ontstaat een „bladachtig“ patroon. 

4. De bloemen: 
De stengels van de bloemen zijn ook 2 groene punten 
Door welke je de tandenstoker een keer van boven naar 
beneden trekt. Ook de bloemen kun je met dezelfde 
techniek vorm geven.
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Houten doosje „Voorjaar“ 

5. Versieren: 
Versier nu de tussenruimtes met stippen en patronen, tot de ge-
hele deksel kakelbont versierd is.

6. Drogen: 
Nu moet je je kunstwerk alleen nog laten drogen. Zorg ervoor 
dat de deksel niet scheef ligt, omdat anders de kleur verloopt. 
Na 6-8 uur zijn de kleuren droog en is een mozaïekachtige mo-
tief ontstaan. 

Veel plezier! 
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