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Mozaïek hartjes
Variant B:

Variant A:
Het perfecte cadeau voor Valentijnsdag of Moederdag. Maak van een paar populieren plankjes betoverende hartjes met mozaïek decoratie. Deze kun je gebruiken als
een schilderijtje, onderzetter voor bloemen of potten of iets dergelijks.
Hier is hoe het werkt:

Voorbereiding:
Grond het populieren plankje met witte acrylverf en laat het vervolgens
drogen.

populieren triplex
witte acrylverf
matrix mozaïek

Benodigd gereedschap:
crackle mozaïek
voegspecie
siliconenlijm

penseel
crackle klopper of hamer
plamuurmes, spons

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

N° 100.573

Knutselidee

com

Mozaïek hartjes
Variant A:

1

1

Smeer de rand van het hartje (ca. 1,5 tot 2 cm breed) met siliconenlijm in. Leg hier stukken van het crackle mozaïek op en sla er
vervolgens zachtjes met een crackle klopper of een hamer op, zodat het
mozaïek barst. Op deze manier doe je de hele rand van het hart en een
stuk van het binnenste van het hart.

2

Tussen de rand en het hartje binnenin breng je met gelijkmatige
afstanden telkens een druppel lijm aan. Daar breng je de rode matrix mozaïek steentjes op aan. Vervolgens laat je alles goed drogen.

Variant B:

2 3

Bij deze variant breng je de lijm eerst op de rand van het hart aan.
De matrix mozaïek steentjes breng je aan op de lijm, de volgende
rij maak je op dezelfde manier: eerst de lijm aanbrengen en vervolgens
een andere kleur matrix mozaïek steentjes hierop aanbrengen.

4
3

De afwerking:
Nu kun je de steentjes nog
voegen. Enkel de voegspecie
in een 1:1 verhouding met water mengen en met een kleine spatel/plamuurmes of een
mes tussen de steentjes aanbrengen. Laat het geheel 3 4 minuten kort aantrekken en
vervolgens met een vochtige
spons schoonmaken. Na het schoonmaken, de voegspecie volledig laten
drogen en tot slot nog eenmaal met een zachte, vochtige doek polijsten.
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4

Dit herhaal je tot je helemaal in het midden van het hartje bent
aangekomen. Vervolgens laat je alles goed drogen.

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

