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Crackle - mozaïek lamp
Vorm je eigen unieke lamp. Deze crackle mozaïek lamp zorgt voor een gezellige
sfeer. Het warme licht harmonieert perfect met de kleurrijke stukjes
glas en schept zo een prachtig licht in je kamer.
Aduis wenst je veel plezier bij het maken!

© Aduis

Design tip: Een aantrekkelijk arrangement ontstaat met bijpassend ontworpen decoratie ballen.
Versier 6,5 tot 10 cm grote keramische ballen met het servettenmotief en crackle mozaïek.

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

N° 100.754

Knutselidee

com

Crackle - mozaïek lamp
Materiaal:
• lampvoet en lampenkap
• servet met het gewenste motief
• crackle mozaïek plaat in de gewenste kleur
• mozaïek lijm, voegspecie en servettenlijm
• crackle klopper
• penseel
• stokje om te roeren
• eventueel keramische ballen, bies en tape

1.
1.

Versier de lampvoet en een bal met crackle mozaïek. Daarvoor
breng je de mozaïeklijm op een klein deel van de ondergrond
aan, daarna neem je voorzichtig een nog samenhangend stuk
crackle mozaïek en legt het op. Met de crackle klopper klop je
de stukjes glas voorzichtig uit elkaar, daarbij ontstaat een prachtig
crackle effect.

2.

Op deze manier leg je het hele vlak met mozaïek. Daarna
ca. 24 uur laten drogen. Vervolgens roer je de voegspecie
volgens de aanwijzingen van de fabrikant aan. Tip: breng
altijd het poeder in het water en niet andersom, dit om het
vormen van klonten te voorkomen. Nu breng je de voegspecie met het
houten stokje zorgvuldig aan, laat de massa kort aantrekken en veeg
dan het oppervlak met een vochtige spons af. Na een droogtijd van 12
uur reinig je het oppervlak met een zachte doek.

3.

Nu plak je het servettenmotief met servettenlijm op
de lampenkap. Daarbij zet je enkele motiefonderdelen
van het servet op de lampenkap samen. Als de kap
volledig beplakt is, verzegel je hem nogmaals met een laag van de
servettenlijm. Aan de onderkant kun tot slot op de rand nog een
bies aanbrengen. Nu nog de lampenkap op de voet aanbrengen, lamp
inschroeven - klaar!
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De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

