
    Stuk voor 
stuk uniek

Met glas is het mogelijk een glas in 

lood-mozaïek te maken. In de Griekse 

en Romeinse tijd werden in luxe villa’s 

mozaïeken gemaakt, waarop afbeel-

dingen van keizers, goden of taferelen 

van alledag te zien waren. Op diverse 

plaatsen in Europa zijn mozaïeken 

teruggevonden die tot op de dag van 

vandaag goed bewaard zijn gebleven.

TECHNIEKEN

Men kan een mozaïek op twee manie-

ren vervaardigen. De eerste manier is 

door het ter plaatse erop te zetten en 

vervolgens aan te brengen op de er-

voor bestemde plaats. Deze techniek 

vereist echter een grote vaardigheid 

en is inspannend, omdat de maker 

voortdurend gebukt op de vloer moet 

zitten, en alle tegeltjes één voor één 

moet bevestigen. 

SJABLONEN 

Een andere methode is het maken 

van een sjabloon op een stuk papier, 

karton of stof. Vervolgens worden de 

steentjes op de sjabloon gelijmd. Dit 

werk kan in een atelier elders worden 

gedaan. De sjabloon is het spiegel-

beeld van de uiteindelijke afbeelding. 

Het leggen gebeurt door het mozaïek 

met de sjabloon naar boven in het 

cement te drukken. Mozaïeken die op 

deze manier zijn vervaardigd zijn over 

het algemeen vlakker dan mozaïeken 

die direct op de vloer zijn aange-

bracht. 

Het gebruik van sjablonen 

is met name praktisch voor 

het vervaardigen 

van sier-

randen met 

geometri-

sche pa-

tronen. De 

Romeinse 

mozaïek-

leggers 

pasten ook een 

combinatie van 

technieken toe, waarbij de belang-

rijkste voorstelling ter plaatse werd 

gelegd, terwijl de ornamenten en 

omlijsting door middel van sjablonen 

werden aangebracht. 

B
ro

n:
 W

ik
ip

ed
ia

M�o� M�z�ï�k 
Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding 

wordt vervaardigd uit een groot aantal kleine 
gekleurde steentjes, die in of op een vloer,

wand of object worden geplaatst.

Ook voor 
uw mozaïek -
materialen 

kunt u terecht 
bij heutink.nl
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