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Edel schildersdoek met mozaïek

Benodigd materiaal:
schildersdoek voegspecie
crackle-Mozaïek-platen acrylverf
crackle-Mozaïek-steentjes            mozaïek spiegelstenen
mozaïek-/ siliconenlijm            glastang om te breken

Benodigd gereedschap:
mengbeker, roerhoutje,
penseel, pincet, paletmes, verf-
palet, crackle-klopper, spons
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Benodigd materiaal:
schildersdoek voegspecie
crackle-Mozaïek-platen acrylverf
crackle-Mozaïek-steentjes            mozaïek spiegelstenen
mozaïek-/ siliconenlijm            glastang om te breken

Benodigd gereedschap:
mengbeker, roerhoutje,
penseel, pincet, paletmes, verf-
palet, crackle-klopper, spons

Edel schildersdoek met mozaïek
Dit bijzondere schilderdoek is een blik-
vanger voor elke kamer! Mijn persoonlijk 
„kunstwerk“ in de kleuren van turquoise 
en blauw maakt uit mijn badkamer een 
zeefrisse ontspanningsoase. Met de een-
voudige techniek van het mozaïeken be-
reikt je een grote uitwerking!

En zo maak je het kunstwerk:

1. Werken met Crackle Mozaïek:
Snijdt de folie van de crackle mozaïek plaat dia-
gonaal open. Bestrijk het object met mozaïek 
lijm of siliconenlijm. Haal met behulp van een 
pincet of een paletmes grotere stukken crack-
le-glas weg. Leg het glas stuksgewijs op en klop 
met de crackle-klopper licht aan - daardoor 
ontstaan nog fijnere stukken. Let op: De ge-
kleurde zijde van het glas / de steentjes moet op het voorwerp 
dat wil zeggen op de lijm zijn. Deze zijde herken je, doordat je 
het mozaïek van de zijkant af, tegen het licht bekijkt. 

2. Het schildersdoek voorbereiden - mozaïek opleggen:
Stel het middelpunt vast en start hier met het opleggen van het 
mozaïek. Bestrijk het gebied met lijm (ca. 1 mm dik), welke je 
binnen de komende tien minuten met glas of steentjes belegt. 
Leg vervolgens het mozaïek rij na rij op. Tussen de afzonder-
lijke steentjes moet een afstand van ten minste een millimeter 
zijn, zodat er voldoende ruimte voor de voegspecie blijft.

Rij 1: Deze rij bestaat uit 4 zwarte mozaïeksteentjes (10 x 10 
mm).

Rij 2: Deze rij heeft een breedte van 2,5 cm en wordt met tur-
quoise crackle glas opgevuld.

Rij 3: De derde rij versier je met de turquoise crackle steen-
tjes (10 x 10 mm).
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Rij 4: Deze rij versier je met zwarte steentjes (10 x 10 mm).
Rij 5: De vijfde rij bestaat weer uit turquoise crackle glas 
(breedte 4 cm). Deel deze rij met behulp van spiegelsteentjes 
(20 x 10 mm) in 8 afdelingen (zie patroon!).

Rij 6: Leg de spiegelsteentjes (20 x 10 mm) horizontaal op.
Rij 7: Bezet deze rij afwisselend met zwarte en turquoise crack-
le steentjes (10 x 10 mm).

Rij 8: Deze rij bestaat weer uit zwarte en turquoise steentjes 
(10 x 10 mm). Leg deze echter verspringend ten opzichte van de 
vorige rij op (schaakbordpatroon).

Rij 9: Leg zwarte steentjes (20 x 10 mm) horizontaal op.
Rij 10: Deze rij bestaat uit turquoise, verticaal liggende steen-
tjes (20 x 10 mm).

Rij 11: De elfde rij bestaat uit zwarte steentjes (10 x 10 mm).
Rij 12: Bezet deze rij met verticaal liggende spiegelsteentjes 
(20 x 10 mm). 
Het patroon heeft een diameter van ca. 40 cm.

Rij 13: De dertiende rij bestaat uit crackle glas (breedte 3 
cm). Deel de rijen met behulp van zwarte steentjes (10 x 10 
mm en 20 x 10 mm) in 8 afdelingen en vul deze afwisselend met 
turquoise en blauw crackle glas (zie patroon).

Rij 14: Deze rij bestaat uit horizontaal liggende, zwarte 
steentjes (20 x 10 mm). Het patroon heeft nu een diameter 
van 50 cm!

Rij 15: Leg de turquoise steentjes (20 x 10 mm) verticaal op.
Rij 16: Leg spiegelsteentjes (20 x 10 mm) horizontaal op.
Rij 17: Bezet deze rij afwisselend met zwarte steentjes (10 x 10 mm) en turquoise steentjes (20 
x 10 mm) verticaal.

Rij 18: Deze rij bestaat uit zwarte (10 x 10 mm) en turquoise, verticale (20 x 10 mm) steentjes. 
Deze worden echter tegenovergesteld ten opzicht van de vorige gelegd (zie patroon).

Rij 19: Bezet deze rij afwisselend met 3 verticaal liggende, zwarte steentjes en een verticaal 
liggende spiegelsteen (20 x 10 mm). Het patroon heeft nu een diameter van ca. 70 cm.

Benodigd materiaal:
schildersdoek voegspecie
crackle-Mozaïek-platen acrylverf
crackle-Mozaïek-steentjes            mozaïek spiegelstenen
mozaïek-/ siliconenlijm            glastang om te breken

Benodigd gereedschap:
mengbeker, roerhoutje,
penseel, pincet, paletmes, verf-
palet, crackle-klopper, spons

Edel schildersdoek met mozaïek
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3. Drogen en voegen:
Na het opleggen van het mozaïek moet 
je schildersdoek 12 uur drogen. Roer de  
voegspecie papperig aan en kleur hem met 
acrylverf in. Breng de voegspecie met een 
spons aan en laat deze aandrogen. Veeg 
de overtollige voegspecie weg. Na nog een  
droogtijd van 12 uur kan het mozaïek met 
water en azijn worden gereinigd. 

4. Verfraaien:
De hoeken en randen van het schildersdoek 
verfraai je met acrylverf.

5. Materiaalbehoefte:
Schildersdoek 40 x 40 cm: 1 plaat crackle glas turquoise; ca. 290 steentjes zwart 10 x 10 mm; 
ca. 160 spiegelsteentjes 20 x 10 mm; ca. 90 steentjes turquoise 20 x 10 mm; ca. 100 steentjes 
turquoise 10 x 10mm.

Schildersdoek 70 x 70 cm: er boven op komend 1 plaat crackle glas blauw; ca. 200 steentjes zwart 
20 x 10 mm; ca. 320 steentjes turquoise 20 x 10 mm; ca. 140 spiegelsteentjes 20 x 10 mm; ca. 80 
steentjes zwart 10 x 10 mm;

Benodigd materiaal:
Schildersdoek Voegspecie
Crackle-Mozaïek-platen Acrylverf
Crackle-Mozaïek-steentjes
Mozaïek-/ siliconenlijm

Benodigd gereedschap:
mengbeker, roerhoutje,
penseel, pincet, paletmes, verf-
palet, crackle-klopper, spons

Edel schildersdoek met mozaïek




