
 

 

 

 

 

 

Handleiding Mozaïekspiegel DeLuxe Vario 
 

 

Maak de verpakking waarin de spiegelvorm zit, los. Let op: zorg dat de verschillende onderdelen 

niet vallen! Leg het onderdeel waaruit de vorm gefreesd is voor je. 

 

Beplak het onderdeel met de uitgefreesde vorm. Voorzie de gladde kant van de mozaïekstukjes van 

een lijmdotje. Sluit alle mozaïekstukjes zo goed mogelijk aan zodat er geen onnodige ruimte tussen 

de mozaïekstukjes komen. Wissel kleuren en vormen naast elkaar af.  

 

Wanneer alle mozaïekstukjes geplakt zijn, wacht dan minimaal 30 minuten zodat alle steentjes 

voldoende vast komen te zitten. Daarna begin je met invoegen. Het voegsel doe je in het plastic 

bakje. Dit dient met water verdund te worden: voeg 1 maatbekertje water toe aan 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. Als het oppervlak gevoegd is, doe dan de verticale buitenrand en de verticale 

rand van de vorm. 

 

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. Met een vochtige doek maak je als laatste de mozaïekstukjes 

nog even glanzend schoon! 

 

Neem nu de andere 2 onderdelen. Breng op het kader-deel (de vierkante lijst) lijm aan. Daarna 

lijm je het kader op het 3e deel (dichte plankje) en wel zo, dat de uitsparingen voor het haakje 

over elkaar vallen. Leg vervolgens het spiegeltje in het kader. Breng hierna wederom lijm aan op 

het kader. Lijm het deel dat beplakt is met de steentjes vervolgens op het kader. Let op: het 

uitgefreesde oogje aan de achterkant dient bovenaan te zitten! 

 

Zorg dat de 3 onderdelen precies recht op elkaar zitten. Je spiegeltje is nu klaar! 

 

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! 

 


