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WK voetbal
Zo ontstaat een kleine voetbal
Passend bij het WK voetbal 2010 kun je
met mozaïeksteentjes en een tempex bal
een voetbal maken. Hij is een geweldige
decoratiehit en een eyecatcher in elke
kamer! Veel plezier bij het naknutselen!

Stap 1:
Druk een beetje siliconenlijm uit een tube op de tempex bal
en strijk hem gelijkmatig met een kunstenaarsmes - ongeveer
3 - 4 mm dik - over de bal. Bestrijk steeds een klein gebied,
welke je met mozaïeksteentjes bezet, zodat je handen later
niet volledig onder de lijm zitten.

Stap 2:

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Tempex bal Ø 12 cm
Mozaïek glasstenen in wit en zwart
Siliconen lijm, voegspecie in wit

Kunstenaarsmes
Roerhoutje
Beker voor het mengen

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

© Aduis

Nu druk je de glazen mozaïeksteentjes in de lijm. Vergeet de
zwarte vlekken niet op je bal. We gebruiken hiervoor steeds
3 rijen. Eerst 2 steentjes, vervolgens 3 en dan weer 2 steentjes. Verdeel de vlekken gelijkmatig over de bal en vul de tussenruimte met witte steentjes. Aansluitend alles ca. 12 uur
laten drogen.
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Stap 3:
Nu kan worden gevoegd: de voegspecie meng je in een 1:1 verhouding met water. Zorg ervoor dat de dik-vloeibaar is. Voor
het mengen kun je het beste een roerhoutje gebruiken.

Stap 4:
De voegspecie verdeel je met een spons of een kunstenaarsmes op de bal. Zorg ervoor dat de massa goed in de spleten van
de bal loopt.

Stap 5:

Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Tempex bal Ø 12 cm
Mozaïek glasstenen in wit en zwart
Siliconen lijm, voegspecie in wit

Kunstenaarsmes, spons
Roerhoutje, doek
Beker voor het mengen

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Nu veeg je de overtollige voegspecie met een vochtige doek
af. Vervolgens laat je de voegspecie 24 uur drogen. Daarna
nog eenmaal met een zachte, vochtige doek polijsten en je WK
voetbal is klaar.

