
Handleiding Spiegel Sun Qringle       
 
Neem het bovenste mdf-gedeelte om te gaan mozaïeken. Begin met het dunne glasmozaïek (Qringle) en 
mozaïek als een rand rondom de cirkel-uitsparing met een breedte van ca. 1-1,5 cm. Breng een dotje lijm (in 
verhouding met de grootte van het mozaïekstukje) aan op de achterzijde. De achterzijde is de doffe kant / 
kant waar geen zilverdecoratie te zien is. Sluit de mozaïeksteentjes goed aan op elkaar. Zorg dat er geen 
glasmozaïek buiten de rand steekt. Wanneer je een mozaïektang tot je beschikking hebt, kun je de 
mozaïekstukjes precies op maat knippen voor een nog mooier resultaat.  
 
Zodra de cirkel gemozaïekt is, vul je het gehele vlakke oppervlak met de andere kleur qringle-mozaïek. Zodra 
het horizontale vlak is gemozaïekt, laat je het geheel zeker 2 uur rusten zodat de mozaieksteentjes goed 
kunnen hechten aan de achtergrond. 
 
Zodra de qringlemozaïek vast zit, kan het ingevoegd worden. Neem 1 zakje voegsel, leng dat in het bakje aan 
met ca. 20 ml. water. Laat het water ca. 30 seconden in het voegsel trekken en roer het geheel daarna tot een 
papje. Breng het voegsel met het roerstokje of sponsje aan op het glasmozaïek. Wrijf vervolgens met het 
sponsje alle kieren in het mozaïek dicht met voegsel, ook de verticale randen. Wrijf een aantal keren extra over 
het geheel, zodat alle kieren goed vol zitten met voegsel. 
 
Let op: het qringle-glasmozaïek is scherp. Voorkom dat je met je handen over het glasmozaïek wrijft om 
snijwonden te voorkomen. Doe dit dus zeker met het sponsje! 
 
Zodra alles ingevoegd is, maak je het sponsje schoon en wrijf je met de vochtige spons over het mozaïek om 
overtollig voegsel weg te nemen. Laat het volgens ca. 15 minuten met rust. Wrijf hierna met keukenpapier over 
het geheel zodat de sluier grotendeels wordt verwijderd. 
 
Lijm nu het achterste en middelste mdf-gedeelte op elkaar (let erop dat de uitsparingen boven elkaar liggen). 
Plaats de spiegel in het kader en lijm vervolgens de gemozaïekte bovenzijde er op. 
 
Het beste is dat dit geheel nu enkele uren met rust gelaten wordt zodat de delen goed vast komen te zitten. 
 
Vervolgens gaan we de verticale rand mozaïeken die voorzien wordt van 1x1 glasmozaïeksteentjes. Het 
makkelijkst werkt, als je het mozaïek op zijn kop legt en de 1x1-steentjes per stuk voorziet van lijm en tegen de 
rand plakt. Plak deze steentjes tegen de bovenkant van het mozaïek (dus als het mozaïek op zijn kop ligt, naar 
beneden drukken zodat ze vlak komen te zitten met de gemozaïekte bovenzijde). Voor het hechten van alle 
mozaïeksteentjes adviseren wij een dag te wachten voordat het geheel ingevoegd wordt. Dit voorkomt dat er 
steentjes nog niet vast genoeg zitten. 
 
Als laatste neem je het 2e zakje voegsel dat op dezelfde wijze wordt gebruikt als hierboven beschreven. 
Verwijder het overtollige voegsel net als hierboven beschreven en poets de rand zo’n 15 minuten later op. 
Enkele uren later kun je met een vochtige doek nogmaals over het geheel gaan zodat de laatste sluier 
verwijderd wordt en het geheel glanzend oppoetsen met een droge doek. 
 
Tips / waarschuwingen: 
* Het glasmozaïek kan scherp zijn. Doe derhalve voorzichtig met het in de hand 

nemen van mozaïekstukjes. 
* Wanneer u de steentjes ondersteboven plakt (met het folie naar boven) wordt deze 

folie met het invoegen verwijderd. Ben er dus attent op dat u de zijde met folie 
belijmt en aanbrengt op de ondergrond. 

* 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 mozaïekpakketten op www.mozaiekpakket.nl 


