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Betoverende mozaïek bal

Deze bal is een ideale decoratie voor je woonbereik. Met een paar simpele handgrepen en een beetje tijd kun je dit knutselidee namaken. Aduis wenst je veel
plezier bij het naknutselen!

Materiaal:
• plastic bal in wit
• mozaïeksteentjes in verschillende kleuren en vormen
• mozaïeklijm
• voegspecie
• spons
• spatel

Opmerking: bij dit knutselidee kun je ook zonder
mozaïektang werken. Het is daarmee dus ook geschikt
voor beginners en kinderen!

Benodigd gereedschap:
Spons
Spatel
Potlood

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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1.

Het werkt als volgt:

1.

Plak als eerste de mozaïeksteentjes
met de mozaïeklijm op de bal. Afhankelijk van de wens kun je gebruik
maken van alle verschillende formaten
en soorten steentjes. Daarna laat je de lijm
volledig drogen. Als je wilt, kun je de mozaïeksteentjes met een mozaïektang verkleinen en
halveren.
Als hulpmiddel kun je het patroon, hoe je de
steentjes op de bal gaat leggen – op de bal tekenen - zie de afbeelding.
Tip: Begin met een zijde van de bal, laat deze drogen en beplak daarna de andere kant. Pas als de
hele bal beplakt is, kun je hem gaan voegen.

2.

Meng nu volgens de bijgevoegde handleiding de voegspecie met een beetje
water (ongeveer 1:1). Daarna breng
je het met behulp van een spatel op
de stenen aan. Laat de specie kort aantrekken
en verwijder de overtollige voegspecie met een
spons. Nu laat je de bal weer ca. 5-10 minuten
drogen en polijst de stenen vervolgens met een
doek. Klaar is je bal!

Zoals je op de afbeelding kunt zien kun je ook een
bloempot met mozaïekstenen versieren.

Benodigd gereedschap:
Spons
Spatel
Potlood

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