
 

 

Amaryllis bol waxen. 

Benodigdheden: 

 

• Werkplateau. 

• Uitsteekvorm / Mesje. 

• Paraffine. 

• Amaryllis bol  

• Au Bain Marie pan. 

• Thermometer. 

• Dompel emmer. 

• Kleurstof / Versier waspen. 

• Pitvoet met Dikke punt voor Buitenpit.  
Stap 1  

 

Het klaarmaken van de was. 

Zet de Au Bain Marie gietpan met de paraffine 

op het vuur en laat het heel zachtjes smelten. 

( gesmolten = gieten laat de was niet te warm 

worden). 

 

 
Stap 2  

 

Leg de gietplaat op een stabiele ondergrond. 

en giet de was er op. 

Plaats de pitvoet met dikke punt in de was. 

Laat de was afkoelen totdat het bijna hard is. 

 

Stap 3  

 

Druk met een uitsteekvormpje de vorm of snij 

een mooi figuur met een mesje uit in de 

stollende was die nog zacht is. 
 

Stap 4 

 

Laat het nog iets uitharden en haal de vormpjes 

eruit, (eventueel met een plamuurmes) 

 

De restanten was kunnen in de Au Bain Marie 

pan om opnieuw te smelten. 

 
 

 



 

 

Stap 5 

 

Maak de Amaryllis bol schoon en snijd de 

onderkant vlak. 

(Belangrijk: Bol moet droog zijn).

 

Stap 6  

Giet de was in de dompel emmer.

Dompel de bol in de was. 

Herhaal dit een aantal keren, totdat er een 

dekkende laag over de bol zit. 

Na elke dompeling 1 minuut wachten.

 

Stap 7 

 

Prik de bol op de punt van de gegoten vorm.

 

Decoratie technieken: 

Aanbrengen van decoratie kan door:

* Overgieten in een andere kleur  was.

* Was aanbrengen kan met een Spons, Kwastje, 

Wattenstaafje o.i.d. 

* Waspen die in diverse kleuren verkrijgbaar 

zijn. 

 

TIPS: 

Vul zo nodig de dompel emmer bij.

 

Water geven indien nodig: 

Kan  door de bol  van de vorm te halen en water 

in een schoteltje zodat de bol het kan "drinken".

 

* Overgebleven was kan hergebruikt worden.
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Veel plezier en tot ziens in onze webshop     www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.
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