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Nr.100.742 - Houten doosje Matrix
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 3 uur

Materiaal:
rond doosje met stevige deksel
zwarte acrylverf, paletmes, zachte doek
40 g Matrix mozaïek rechthoek zwart/speigel

10 g Matrix mozaïek vierkant zilver/spiegel
12 zilvere decoratie stenen
4 spiegel mozaïek ruitjes
Voegspecie in grijs

65 g Matrix mozaïek vierkant zwart/spiegel
20 g Matrix mozaïek cirkel zilver/spiegel
10 g Matrix mozaïek cirkel goud/spiegel

Houten doosje
in matrix design
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Breng met een paletmes de siliconenlijm op de deksel aan. Zorg ervoor 
dat de laag ongeveer 1 mm dik is. Daarna kun je beginnen met het aan-
brengen van de matrix mozaïekstenen.

Begin met het leggen van drie rijen matrix mozaïekstenen vierkant 
zwart/spiegel. Laat wat ruimte tussen de afzonderlijke stenen, deze 
wordt later gevoegd. Zorg ervoor dat je de gecoate kant op de silico-
nenlijm legt!

Leg vervolgens een rij matrix mozaïekstenen cirkel zilver/spiegel.
Leg nu een rij matrix mozaïekstenen cirkel goud/spiegel en een rij ma-
trix mozaïekstenen vierkant zilver/spiegel.
Plaats in het midden van de kleine cirkel 4 spiegelmozaïek ruitvormen 
(als je die niet hebt, kun je ze zelf maken met behulp van een mozaïek-
tang).
Plaats de 12 sierstenen rond de ruitvormige stenen.

Op de rand van de deksel kun je rechthoekige matrix mozaïekstenen in 
zwart/spiegel aanbrengen. Laat alles goed drogen.

Als de lijm goed opgedroogd is, voeg je de deksel. Meng de grijze voegmassa 
volgens de gebruiksaanwijzing met water (normaliter 1:1). Smeer het vervol-
gens met een sponsje uit over de deksel. Zorg ervoor dat je alle kieren vult 
en vergeet de mozaïeken op de zijkant van de deksel niet te voegen. Gebruik 
vervolgens een zachte doek om het overtollige voegsel voorzichtig te verwij-
deren. 

Laat alles nu ongeveer 8 uur uitharden. Poets tot slot de mozaïekstenen 
nog een keer met een zachte, vochtige doek en je matrix doosje is klaar!

Zet de doosjes, met zwarte acrylverf, 
in de grondverf - tenzij je een zwart 
doosje hebt, in welk geval deze stap 
niet nodig is. Laat daarna de verf dro-
gen.
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