Handleiding Wandbord Bloem
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing goed door.
Voorzie de achterkant van de tekening van mozaïeklijm en plak de tekening in het midden van het
wandbord op de volledig vlakke kant.
Vervolgens begin je met het plakken van de mozaïeksteentjes:
Kleurnummers:
1 = rood
2 = geel
3 = donkergroen
4 = wit
5 = lichtgroen
Smeer steeds eerst een vlakje in met lijm, zodat je
daarna de steentjes erop kunt plakken.
Begin met de donkergroene (3) vlakken. Daarna ga
je door met de witte (4) vlakken tussen de bloem en
de bladeren. Vervolgens mozaïek je het gele (2) vlak
en daarna het rode (1). Dan ga je verder met de
witte (4) achtergrond en als laatste de lichtgroene
rand (5). Je hoeft niet perse binnen de lijntjes te
blijven met mozaïeken, maar probeer dat wel zoveel
mogelijk te doen.

Wanneer alle mozaïekstukjes geplakt zijn, wacht dan minimaal 30 minuten zodat alle steentjes voldoende vast
zitten. Daarna begin je met invoegen. Het voegsel doe je in het plastic bakje. Dit dient met water verdund te
worden: voeg 20 ml water met het bijgeleverde maatbekertje in het bakje voegsel. Roer het tot een papje met
het roerstokje (tip: het verdunnen komt nogal precies, misschien is het verstandig dit door een volwassene te
laten doen).
Begin met het oppervlak te voegen. Ga goed met je vingers over alle plaatsen zodat het voegsel goed
verspreid wordt. Doe ook de verticale buitenrand. Nadat alles goed is ingevoegd, neem je het overtollige
voegsel af met een vochtig, goed uitgeknepen sponsje, totdat er alleen nog een sluierlaag over de steentjes
overblijft. Maak de spons regelmatig schoon.
Laat hierna je werkstukje even drogen en (als er tijd over is) kun je dit 10-15 minuten later nog eens doen. De
volgende dag kun je eventueel nog eens met een vochtige doek over het werkstuk gaan zodat het geheel mooi
glanzend wordt. Als je wilt kun je als laatste ook nog het hangertje aan de achterkant plakken. Let er dan goed
op dat het hangertje zo hangt, dat de afbeelding aan de voorkant recht staat.
Tips / waarschuwingen:
*
Lijmresten in kleding kunnen gemakkelijk met water worden gereinigd. Doe dit wel zo snel
mogelijk.
*
Gooi overmatig voegsel niet in de gootsteen, dit kan verstopping veroorzaken!
Kijk voor meer knutselpakketten op www.cristallo.nl.
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