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Bloempotje versierd met mozaïek
Creëer met eenvoudig keramisch aardewerk, matrix mozaïek en
Crackle mozaïek mooie aardewerk bloempotjes. De bloemen
zullen zich meteen veel beter voelen en in nog sterkere kleuren
tot bloei komen. Laat je creativiteit de vrije loop!!
Hier is hoe het werkt:

1.

Voor de rand de crackle
mozaïek plaat licht kneuzen. Vervolgens de aardewerk rand met
siliconenlijm insmeren, de kleine
stukjes crackle erop leggen. Op
de aardewerk pot de plaat nog
een keer licht met een crackle
klopper of een hamer aankloppen,
zodat de individuele stukken van
het mozaïek mooi barsten.

2.

Eerst een gewenst patroon bedenken en vervolgens de siliconenlijm op de bloempot aanbrengen. Daarna de matrix mozaïek
steentjes opleggen. Je kunt het patroon naar eigen smaak neerleggen.
De siliconen lijm goed laten drogen.

Benodigd materiaal:
Bloempotje
Matrix mozaïek
Crackle plaat

Voegspecie
Structuurpasta
Siliconenlijm

Benodigd gereedschap:
Zachte doek

Spatel of kunstenaarsverfspatel

Crackle klopper of hamer
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3.
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4.

De structuurpasta met behulp van een kleine spatel of een
kunstenaarsmes in de ruimtes tussen de matrix mozaïek stenen
aanbrengen. Mochten de matrix steentjes smerig worden, moet je
deze gelijk met een vochtige doek of een wattenstaafje schoonmaken.

5.

De structuurpasta laten drogen.

6.

Afhankelijk van de wens, het crackle mozaïek nog voegen. Gewoon de voegspecie met water aanroeren (mengverhouding staat
op de verpakking) over de stenen aanbrengen en kort laten aandrogen. De dof geworden crackle stukjes met een vochtige doek weer
schoon vegen. Wanneer de voegspecie volledig droog is, de mozaïeksteentjes met een vochtige, zachte doek polijsten.

TIP:

Afhankelijk van de wens, kunnen de bloempotten ook
zonder crackle mozaïek en met een andere soort mozaïeksteentjes
worden versierd. De creativiteit kent geen grenzen.
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