Mozaïek en voeg instructie

Voor u heeft u het pakket liggen om te mozaïeken. Super leuk, laten we aan de slag gaan…
Eerst een stuk theorie over mozaïeken:
• Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt vervaardigd uit een groot
aantal kleine gekleurde steentjes.
• Mozaïeken kan op allerlei verschillende ondergronden. Veel voorkomende ondergronden zijn
styropor, hout en metaal.
• Als u een werkstuk af heeft kunt u gebruik maken van voeg middel Ultracolor plus, dit geeft
een completer en meer afgewerkt resultaat.
• Creanu bied 2 verschillende vormen mozaïeken aan, Keramische mozaïek en glas.

Mozaïeken
Keramische mozaïek
Bij Creanu vind je verschillende mogelijkheden en ondergronden om te mozaïeken. Deze instructie is
algemeen geschreven. Deze instructie kunt u dus gebruiken bij het mozaïeken van alle ondergronden
en met alle mogelijke stenen.
•
•
•
•
•

Bij het mozaïeken is het goed om te bedenken hoe je gaat beginnen. Wat we vaak doen is de
stenen op de ondergrond leggen.
Als je het patroon voor jezelf in gedachten hebt kun je je werk gaan maken.
Keramische stenen zijn niet bedoeld om kleiner te maken, je maakt dus gebruik van de
grootte van de stenen.
Doe lijm op de ondergrond en leg de stenen neer op de manier zoals jij dat wil.
Als je de ondergrond hebt gemaakt en de stenen zitten vast kun je door naar de stap voor
het voegen.

Glas mozaïek
Glas mozaïek is bewerkbaar. Dit houd in dat je de stukken zo groot of klein kan maken. Voor het
bewerken van glas mozaïek heb je een wieltang nodig.
•
•
•
•
•

De eerste stap is bij glasmozaïek hetzelfde als bij de keramische. Bedenk hoe jou werk eruit
moet gaan zien.
Leg de stenen neer op de manier zoals jij dit voor je ziet.
Het bewerken van de glasstenen kan als volgt, pak de wieltang en plaats het mozaïek dat u
wil snijden tussen de ronde “mesjes”.
Houd het steentje stevig vast anders springt het de tang af.
Nu kun je de stukken zo klein maken dat je naar wens je werkstuk kan maken.

Tips en Tricks voor het mozaïeken
In dit hoofdstuk leggen we aan de hand van foto’s uit hoe jij je werkstuk nog mooier kan maken en
wat afknappers zijn.
Afstand stenen:
De afstand van de stenen is geen beschreven regel, echter als je wil voegen is het raadzaam om de
afstand tussen de stenen niet groter te maken dan 1 cm maar ook zeker niet kleiner. Hieronder een
paar voorbeelden.

Op foto 3 zie je dat de afstand van de stenen niet meer en minder dan 1 cm is. Daardoor wordt het
voegen van het werk makkelijker.
Vormen maken:
Met vierkante stenen kun je ook rondingen maken. Ik ga je laten zien hoe je dat doet.
•

Door de vierkante stenen op deze manier neer te leggen kun
je zorgen voor rondingen in je werk. Hoe dichter je de stenen
bij elkaar legt hoe kleiner de cirkel wordt.

Voeg instructie
1. We gaan de verhouding van water en voeg mengen, dit doen we met de verhouding 250 gr.
Voeg/125 ml water.
2. Doe de voeg in de voegbeker en voeg er een scheutje water aan toe.
3. Roer dit door
4. Voeg steeds een scheutje water toe.
5. Dit doe je totdat je verhouding lijkt op “dikke yoghurt” lijkt.
6. Zorg dat de voeg tussen alle stenen van uw werkstuk komt
7. Werk met uw vingers/ of de lepel de gaten bij, je kan dit doen door het voeg te verplaatsen
naar de open plekken.
8. Laat het werkstuk ongeveer 15 min rusten
9. Tik met uw vingers op de onderkant van het werk om evt. luchtbellen te zien.
10. De luchtbellen die ontstaan werk je weg door deze met voeg op te vullen
11. Laat je werkstuk 1 uur drogen.
12. Neem je werkstuk af met een licht vochtige doek. De stenen worden nu glanzend.
13. Na 2 uur is je werk uitgehard.

Tips en Tricks:
Het klinkt logisch maar blijf je werk in de gaten houden. Veel mensen laten het uitharden zonder het
te bewerken. Gevolg is dat je schaal eruit gaat zien als op de volgende foto:
Deze foto is het resultaat van het niet in de gaten houden van de gemaakte schaal.

Je kan dan nog proberen met een mes de stenen voegvrij te maken zoals op de volgende foto:

