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

Benodigde materialen:
windlichtje 10 cm,
mozaïekstenen glitter bruin,
crackle mozaïek plaat goud,
siliconenlijm, mozaïeklijm, voegspecie

Mozaïek windlichtje

Benodigd gereedschap:
crackle klopper,
spatel,
spons,
staalwol
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Mozaïek windlichtje
Een elegant windlichtje gemaakt van kunststof mozaïeksteentjes en een crackle 

mozaïekplaat zorgt in een handomdraai voor een gezellige sfeer.

Eerst worden de kunststof mozaïeksteentjes 10 x 10 mm met glitter effect op het windlichtje 
gelijmd. Deze per rij met mozaïeklijm oplijmen, voegen vrijlaten. 
Let op: De mozaïeklijm droogt snel, steeds maar op een paar stuks tegelijk lijm aanbrengen! Op 
elke kant wat ruimte vrijlaten voor de crackle mozaïek.

Op de overige vrije vlakken met een spatel siliconenlijm aanbrengen en kleine stukjes crackle 
mozaïekplaat in goud aanbrengen. De gecoate zijde van het mozaïek op de siliconenlijm leggen. 
Met de crackle klopper nog in kleinere stukken kloppen en in de lege openingen schuiven. Alles 
laten drogen.
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De voegspecie volgens de instructies aanmaken en zijde voor zijde met de spatel dik aanbren-
gen, totdat alle voegen gevuld zijn. Laat het wat aandrogen en wrijf het nog in vochtige toe-
stand met een spons schoon, totdat alles mooi gevoegd is en de mozaïekstenen schoon zijn. Het 
windlichtje moet nu minstens 12 uur drogen.

Na de droogtijd 
met staalwol 
voorzichtig 

opwrijven/polijsten!

Tip:




