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

Benodigd materiaal:

windlichtje
crackle stenen of andere mozaïkstenen
crackle mozaïek plaat, siliconenlijm

Benodigd gereedschap:

kunstenaarsmes
crackle klopper

Stijlvolle Crackle windlichtjes
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Windlichtjes hebben een kalmerend effect op de omgeving en dus ook op 
jou. Laat je door dit magische gevoel aantrekken, alles wat je hiervoor no-
dig hebt is een mooi stijlvol windlichtje. Met deze beschrijving, kun je zelf 
je eigen windlichtje maken en kleur en vorm aanpassen aan die van je kamer. 

Veel plezier met knutselen!
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Leg eerst al het materiaal klaar, zodat het alles bij de 
hand hebt en niet eerst nog moet gaan zoeken!!

Stap 1: 

Grond eerst het windlichtje met siliconen lijm, deze smeer je uit met 
een kunstenaarsmes.

Stap 2: 

Nu leg je op de bovenste rand van het windlichtje de Crackle stenen 
op. Je kunt ze de rangschikking kiezen, wij hebben afwisselend 1 
steen en vervolgens twee stenen onder elkaar opgelegd.

Stap 3:

Onder de stenen leg je nu in stuksgewijs stukken van de Crackle 
plaat op. Deze tik je met een Crackle klopper licht aan, zodat ze 
barsten en je ze met een vinger aaneen kunt schuiven.

Stap  4:

Nu laat je alles goed drogen, bij voorkeur gedurende de nacht. Na 
het drogen is je windlichtje klaar en kun je er een kaars in plaatsen. 
Voegen is niet nodig.

Tip:

Als er nog kleine stukjes van de Crackle plaat uitsteken, kunt je deze 
met staalwol glad polijsten.
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