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Mozaïek in kleurenroes

Benodigd gereedschap:
houtlijm,
passer,
glastang

Benodigd materiaal:
mozaïekstenen in de gewenste kleuren: 2 x 2 cm, ca. 600 g,
9 bijpassende glasnuggets ca. Ø 1,5 cm, 9 houten vierkanten 11 x 11 cm, 18 
latjes, 5 x 15 x 100 mm, 18 latjes, 5 x 15 x 110 mm, mozaïek lijm, voegspecie 
wit, acrylverf in zwart, boek - - Mosaik „Kleine Ideen ganz groß“
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Mozaïek in kleurenroes
Deze betoverende schilderijen worden versierd met mozaïek-
stenen en glasnuggets. Met een beetje fantasie, kunnen de 

meest verbazingwekkende muurschilderijen ontstaan!

mozaïekstenen van glas in de gewenste kleuren, 2 x 2 cm, 600 g
9 glasnuggets in bijpassende kleuren, ca. Ø 1,5 cm
9 houten vierkanten, 1 cm dik, 11 x 11 cm
18 houten latjes 0,5 x 1,5 x 10 cm
18 houten latjes 0,5 x 1,5 x 11 cm
mozaïeklijm
voegspecie in wit
houtlijm
acrylverf in zwart
passer

Maak eerst het frame: Neem steeds 2 houten latjes van 0,5 x 1,5 x 10 cm en 2 houten latjes van 0,5 x 1,5 x 
11 cm en plak ze exact op een van de houten vierkanten. Als alles goed vast zit, kun je het frame met zwarte 
acrylverf beschilderen. Zo maak je al de 9 frames voor je mozaïekschilderij.

Teken met behulp van een passer verschillende cirkels in de houten frames. Het centrum van de cirkels moet 
steeds ergens anders liggen. Voor de cirkels heb je steentjes nodig van 1 x 1 cm, 1 cm lange stroken en kegel-
vormig geknipte stenen voor krappe bochten.

Materiaal:

Benodigd materiaal:
mozaïekstenen in de gewenste kleuren: 2 x 2 cm, ca. 600 g,
9 bijpassende glasnuggets ca. Ø 1,5 cm, 9 houten vierkanten 11 x 11 cm, 18 
latjes, 5 x 15 x 100 mm, 18 latjes, 5 x 15 x 110 mm, mozaïek lijm, voegspecie 
wit, acrylverf in zwart, boek - - Mosaik „Kleine Ideen ganz groß“
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Mozaïek in kleurenroes

Nu kunnen de mozaïekstenen worden opgeplakt. Daarbij volgens de handleiding groepsgewijs de mozaïek 
lijm (of geschikte siliconenlijm of tegellijm) aanbrengen en de steentjes in een cirkel plaatsen. Begin altijd 
met de buitenste ring en vul de cirkel naar het midden op. Met deze methode blijft hij mooi rond. Als middel-
punt plak je een bijpassend gekleurde glasnugget op. Dan kun je de mozaïeksteentjes voor de achtergrond 
steentje voor steentje opplakken. Werk met vierkanten en rechthoeken van de rand van de cirkel af en knip 
de binnenste stenen met de glastang op maat.

Laat het frame 24 uur drogen, voordat je met het voegen kunt beginnen. Daarvoor maak je de voegspecie 
volgens de instructies aan, brengt deze met een spons of paletmes aan en druk deze goed in de voegen. Werk 
rustig en kriskras heen en weer! Verwijder de overtollige specie met een vochtige spons. Na ongeveer 15 mi-
nuten begint de voegspecie aan de rand te drogen. Veeg het oppervlak met een goed uitgeknepen spons af 
en maak daarbij de voegen glad.

Ten slotte kunnen de mozaïekschilderijtjes gepolijst 
worden: Neem daarbij een spons die een beetje vochtig 
is gemaakt en wrijf langzaam en met lichte druk over het 
beeldvlak. Na ongeveer 1 uur met een zachte, droge doek 
opwrijven.

Tips voor het breken van de stenen

Mozaïek tang, altijd aan de rand van het materiaal plaatsen.

Eventueel met een glassnijder, een breuklijn inkrassen ...

… de breuklijn met de glastang breken.

Benodigd materiaal:
mozaïekstenen in de gewenste kleuren: 2 x 2 cm, ca. 600 g,
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