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Handleiding Mozaïekletters 
 
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing goed door. Bekijk eventueel ook de instructievideo op 
onze website. 
 
Zorg dat de letter voor je ligt zoals die gelezen wordt (bijv. de N, Z, X kunnen verkeerd 
gemozaïekt worden als je deze niet goed neerlegt). 
 
Haal de tape uit het plastic en plak de verticale randen van de letter af, waarbij de 
bovenkant van de tape de bovenzijde van de letter raakt. De tape zorgt ervoor dat je later bij 
het voegen de zijkanten schoon kunt houden. 
Let op: Bij letters met een uitsnede (A, B, D, O, P, Q, R) dient een kort stukje tape op het te 
mozaïeken vlak, over de uitsnede geplakt te worden. Dit zorgt voor meer stevigheid. 
 
Voorzie 5-10 cm van het te mozaïeken vlak van lijm door deze met het kwastje uit te smeren. 
Plak vervolgens de mozaïeksteentjes. Zodra het eerste voorgelijmde vlak voorzien is van 
mozaïeksteentjes, herhaal je het aanbrengen van lijm en steentjes totdat het vlak helemaal 
gemozaïekt is. 
 
Laat het geheel ca. 45 minuten drogen, zodat de steentjes aan de ondergrond kunnen 
hechten. 
 
Als de steentjes goed vast zitten, kan er ingevoegd worden. Doe het voegsel in het 
roerbakje, voeg ca. 20 ml. water toe en roer het met het roerstokje tot een egaal papje. 
Begin met het oppervlak te voegen. Ga goed met je vingers over alle plaatsen zodat het 
voegsel goed verspreid wordt in alle kieren. Als het oppervlak gevoegd is, doe dan de 
verticale buitenranden (de hoeken waar je de tape hebt geplakt). 
Tip: wanneer je meer dan 1 letter per persoon gaat invoegen, doe dan een pleister om je de 
vinger waar je mee invoegt, ter bescherming tegen schuren op je vinger. 
 
Nadat alles goed is ingevoegd, neem je het overtollige voegsel af met een vochtig, goed 
uitgeknepen sponsje en smeer je alles nog eens goed uit zodat de kieren zeker vol zitten met 
voegsel. Wanneer dat gebeurd is, haal je met een vochtige doek het overtollige voegsel van 
de letter af. Laat hierna je werkstukje ca. 15 minuten drogen. 
 
Verwijder nu de tape. Doe dit voorzichtig, zeker bij de hoeken en zeker ook bij de insnedes 
(alleen van belang bij de letters A, B, D, O, P, Q en R). Ga vervolgens nog eens met het 
vochtige sponsje over de mozaieksteentjes en droog het met een droge doek (eventueel kan 
dit laatste een dag later nog eens herhaald worden als er nog sluier op de steentjes zit). 
 
Plak als laatste het hangertje aan de achterzijde. Houd daarbij rekening met het midden van 
het gewicht. Eventueel kun je het hangertje nog verstevigen met een stukje van de tape. 
Laat alles een dag harden / drogen voor je de letter ophangt. 
  
Tips / waarschuwingen: 
* Probeer niet te lang te treuzelen welke kleur mozaieksteentjemoet volgen. 
* 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! 
 
 


