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Nr.103.808 - Maritieme tuinstekers
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

tuinstekersMaritieme

De mozaïek middelpunten zijn maritieme vormen gemaakt van Fimo. Daarbij 
steeds 1 deel Fimo soft in Pacifi c blauw en 1 in parelmoer (ca. 20 cm) in elkaar 
draaien. Er zijn ca. 2 delen/ribben in wit en 1 in blauw nodig. Draai de ontstane 
snoer nog een keer in elkaar. 

Vorm een losse bal, daarna een stevige bal rollen en op een glad oppervlak 
plat uitrollen. Hierbij ontstaat een mooie marmering. De Fimo massa in de 
gietvorm drukken (zeester en schelp) en voorzichtig verwijderen. Volgens de 
instructies, in de oven op 130 °C gedurende 30 minuten, laten uitharden.

Stap-voor-stap foto‘s >>

tempex schijven Ø 15 mm + 10 mm, 
keramiek bits blauw, voegspecie,
mini mozaïek in de blauwtinten, 
glasnuggets mix blauw-wit,

mozaïeklijm, spons, spatel
Fimo soft Pacific blauw en parelmoer metallic, 
gietvorm schelp en ster, voegfinish
rondhoutjes 14 + 20 mm, schelpen, 
voegfinish, linten in blauw
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Boor gaten in de piepschuim schijven voor de rondhoutjes en lijm de 
fi movormen in het midden vast met mozaïeklijm. Vul ze dan met mini 
mozaïekstenen, glasnuggets en schelpjes. Aangezien de mozaïeklijm snel 
droogt, moet je steeds in gedeelten werken en voldoende grote voeg-
ruimten laten! Lijm alleen kleinere voorwerpen op de rondingen aan de 
zijkanten. Laat daarna alles goed drogen.

Meng het voegmiddel volgens de gebruiksaanwijzing en voeg de hele 
plantensteker met een spatel. Laat het voegmiddel even drogen en ver-
wijder het overtollige voegmiddel met een sponsje. Verzegel de tuinste-
ker tot slot met voegfi nish om hem tegen vocht te beschermen. Lijm de 
rondhoutjes in de geboorde gaten en knoop met bijpassende kleur linten 
strikken.
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