
 

 

DRIJFKAARSJES GIETEN. 

Benodigdheden: 

 

• Thermometer. 

• Lont voor Drijfkaarsen. 

• Gietmal voor Drijfkaarsen. 

• Paraffine.  

• Stearine. 

• Kleuren. 

• Kliederschort. 

• Au Bain Marie gietpan. 

 
Stap 1  

 

Het Klaarmaken van de was. 

Zet de Au Bain Marie gietpan met de 

paraffine (80%) en stearine (20%) op het 

vuur en laat het heel zachtjes smelten tot 

80 graden. 

 

Stap 2 

 

Voeg de kleur en of geur toe en meng het 

door goed door te roeren. 

  

Stap 3  

 

Laat de was terug koelen tot 60 graden 

anders krimpt de mal !! 

Vul de vormpjes in de mal tot 

iets onder de rand met was. 

 

Wacht tot een vlies op de was 

ontstaat. 

 

Stap 4 

 

Plaats de lont voor drijfkaarsjes  in elk 

vormpje. 

Laat de was stollen. 

De kaars zal iets krimpen. 

 

Vul de vormpjes tot aan de rand 

bij met warme was van 60 graden. 

 

 



 

 

Decoratie technieken: 

 

Aanbrengen van decoratie kan door

* Overgieten in een andere kleur 

* Was aanbrengen kan met een Spons, 

Kwastje, Wattenstaafje o.i.d. 

* Waspen die in diverse kleuren 

verkrijgbaar zijn. 

 

* Overgebleven was kan hergebruikt 

worden. 

TIPS:  (Geur toevoegen) 

 

Geef drijfkaarsjes een lekker 

luchtje mee met een van onze vele 

soorten geurolie.  

 

Soms is het beter om dan geen 

stearine toe te voegen aan de 

paraffine.  

Stearine kan de geur en de kleur 

beïnvloeden. 

TIPS: (Algemeen) 

 

* Het lontje blijft beter overeind

staan als je eerst het vormpje vult met

was en wacht met het plaatsen van de

lont tot een vlies ontstaat.  

* Een tweede voordeel is dat de 

onderkant van de lont rust op een 

laagje reeds gestolde was.  

* In de drijfschaal komt de lont 

daardoor niet in aanraking met water.

De kaars brandt daardoor beter.

* Versier de buitenkant van de kaars, 

of leg ze in een mooie schaal met 

water. 

 

 

Veel plezier en tot ziens in onze

Aanbrengen van decoratie kan door: 

in een andere kleur was. 

* Was aanbrengen kan met een Spons, 

kleuren 

* Overgebleven was kan hergebruikt 

vele 

eur en de kleur 

blijft beter overeind 

staan als je eerst het vormpje vult met 

was en wacht met het plaatsen van de 

oordeel is dat de 

rust op een 

 

daardoor niet in aanraking met water. 

 

ersier de buitenkant van de kaars, 

of leg ze in een mooie schaal met 

                                   

Veel plezier en tot ziens in onze webshop     www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.

 

 

 

 

www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.  


