
Színes, szembeötlő karakteres fejek iskolaudvarra vagy 
kertbe. Különösen szép hatás: a hátoldali tükörmozaikokban 
tükröződik a környezet. 

ALAPANYAG

BARKÁCSOLÁS MOZAIKKÖVEKKEL

Mozaikfej

Hozzávetőleges anyagszükséglet egy 
Ø 30 cm-es mozaikfejhez: 
• 400 g üvegkő Fantasy
• 50 g Millefi ori
• 600 g egyszínű üvegkő
• 60 g üveggyöngykeverék 
• 2 db. üvegkavics
• 550 g tükörmozaik
• 1 kg mozaik ragasztó
• 1 kg fuga
A szemhez, szájhoz, stb. válasz-
szunk ugyanolyan árnyalatú mozai-
kokat. A többi arcfelületre ragasz-
szunk egyszínű, a fej hátoldalára 
pedig tükörmozaikot.
1 A két fél hungarocell gömböt ra-
gasszuk össze mozaik ragasztóval. 
A kifolyó anyagot távolítsuk el és 
hagyjuk rövid ideig száradni. 2 Az 
archoz kiválasztott mozaikokat rak-
juk ki próbaként előre, így később 
ezeket gyorsan és egyszerűen fog-
juk és felragasztjuk. Szemhez, orr-
hoz, archoz és szájhoz használjunk 

Fantasy és Millefi ori mozaikokat. 
Két üvegkavics képezi a pupillákat. 
3 Rögzítéshez tegyük a hungarocell-
gömböt egy nagy tálba. Kenjünk a 
megfelelő helyekre mozaik ragasz-
tót szemeknek, orrnak, arcnak, 
szájnak és nyomjuk a mozaikokat 
rá. A fölösleges ragasztót azonnal 
távolítsuk el. 4 Fűzzük egy drótra az 
üveggyöngyöket a fülhöz és a haj-
hoz, hajlítsuk formába és szúrjuk a 
hungarocell fejbe. 5 A fennmaradó 
üres arcfelületet töltsük ki egyszínű 
üvegmozaikkal. A gyorsan száradó 
ragasztóval dolgozzunk mindig kis 
felületen. Közepről kifele, soronként 
készítsük, hogy egy egyenletes ki-
nézet alakuljon ki. Hagyjuk szárad-
ni. 6 A fej hátoldalát készítsük el tü-
körmozaikkal és hagyjuk  száradni. 
7 Először a fej egyik felét, majd a 
másikat fugázzuk ki: a fugát kever-
jük meg és dolgozzuk be a mozaikok 
közti résekbe. Miután kissé szárad-

ni hagytuk, töröljük le a fölösleges 
anyagot egy nedves szivaccsal. Ha 
teljesen megszáradt, akkor tisztít-
suk le ismételten egy szivaccsal és 
fényezzük ki egy puha törlővel.

Hungarocell golyó-osztható

2-részes, belseje üreges.
Méret: Ø kb. 300 mm
 300658  per  db  ..............................  1.600,— 

 Mozaik - üvegkkövek fantázia 

Méret: Ø kb. 12 mm, 10 x 10 és 20 x 20 mm
Vastagság: kb. 4 mm
Szín: színesen kevert
Felülelet: kb. 40 x 40 cm
Tartalom: kb. 700 db
 301715  1 kg/ cs.  ............................  6.020,— 

 Mozaik - üvegkövek Millefi ori színes 

Méret: kb. 7 – 8 mm
Vastagság: kb. 2 – 7 mm
Szín: színesen kevert
Tartalom: kb. 200 db
 301718  100 g/ cs.  ..........................  2.780,— 

Mozaik - üvegkövek
(Cikkszám 301199.. különböző színekben)

Mozaik - tükörmozaik
(Cikkszám 300905)

Tűződrót Ø 1 mm
(Cikkszám 600033)

Üveggyöngykeverék - trendy
(Cikkszám 700344)

Mozaik - ragasztó Ultramastic
(Cikkszám 300881)

Fugamassza Ultracolor Plus
(Cikkszám 300882)

Nagy tál, keskeny spakli, keverő edény, 
mosogatószivacs, puha törlő
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Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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