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Knutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:

Mozaïek doosje
koudglazuur
aflakverf in wit en geel

Benodigd gereedschap:

tandenstoker
spatel of plamuurmes
zachte doek

Mozaïekdoosje met koudglazuur

Combineer de techniek van 
koudglazuur met de mozaïek-
techniek. Je zult zien, er zal iets 
geweldigs ontstaan. Dit doosje 
werd met koudglazuur omrand 
en opgevuld met mozaïeksteent-
jes. Knutsel hem na - hieronder 
kun je een gedetailleerde be-
schrijving vinden. Aduis wenst 
je veel plezier en succes bij het 
naknutselen!!

Hier is hoe het werkt:

Meng de koudglazuur verharder en het hars in een 
1:1 verhouding. Verdeel het in 2 bekers. Een kopje 

kleur je met geel, en de andere met wit in. Smeer nu het 
koudglazuur dekkend op de rand van het mozaïekdoosje. 
Schilder 2 tegenoverliggende zijden geel, de andere met 
wit.

Laat in de witte vlakken gele druppels en in de gele 
vlakken witte druppels vallen. Dit doe je doordat 

je een tandenstoker in het koudglazuur doopt en vervol-
gens de kleur op de rand laat lopen. Vanuit het midden 
naar buiten, trek je nog enkele stralen. Als je dit aan alle 
kant hebt gedaan, laat je het doosje 24 uur drogen.

mozaïeklijm
mozaïeksteentjes in wit en geel
voegspecie
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Nu kun je in het middelste gedeelte van het doosje 
mozaïek steentjes leggen. Leg het patroon voor, 

zodat je weet, of het je bevalt en of het haalbaar is. En 
als je ermee tevreden bent, verwijder je de steentjes 
weer van het doosje.

Smeer het doosje in met transparante mozaïeklijm 
en leg de steentjes in het gewenste patroon op.

 

Afhankelijk van de smaak beslis je, of je veel of 
weinig afstand tussen de mozaïeksteentjes wilt 

hebben. Vervolgens laat je het mozaïek drogen.

Als je wil kun je het mozaïekpatroon nog voegen. 
Meng de voegspecie in een 1:1 verhouding met wa-

ter. Als je wilt kun je de vloeibare voegspecie nog met 
acrylverf inkleuren. Dan smeer je de voegspecie gelijk-
matig met een spatel op het mozaïek. De overtollige  
voegspecie laat je 3-4 minuten aantrekken en verwijder 
deze daarna met een vochtige spons. Na het volledig 
drogen van de voegspecie polijst je de mozaïeksteentjes 
nog met een vochtige, zachte doek na.


