
 

 

Handleiding Gietplaat. 

Benodigdheden: 

 

• Gietplaat. 

• Lont. 

• Kneed /Snijwas.  

• Kleurstof voor was. 

• Au Bain Marie gietpan. 

• Temperatuurmeter. 

• Kaarsen mal. 

• Bakpapier.  
Stap 1  

 

Het klaarmaken van de was. 

Zet de Au Bain Marie Gietpan met de Kneed / 

Snijwas  op het vuur en laat het heel zachtjes 

smelten tot 60 graden. 

Voeg geur en of kleur toe bij ca. 80 graden. 

 
 

 

 
Stap 2 

 

Zet de gietplaat waterpas op de werkplek. 

Bakpapier is handig om op de plaat te leggen. 

 

Plaats de magnetische strips zo dat de was 

niet van de plaat afloopt, de strips zijn op 

diverse manieren te plaatsen. 

 

De gietplaat is makkelijk schoon te maken 

met paraffine verwijderaar. 

 
  

Stap 3  

 

Voor het maken van een wasplaat: 

* Giet de was op de gietplaat, laat de plaat 

stollen. 

* Leg de plaat in een bak warm water en 

vorm de plaat om een kaars. 

* Eventueel overgieten met gekleurde was. 

 

  

 
 

 



 

 

Stap 4 

 

Voor het maken van stapelkaarsen:

* Stans figuurtjes als de paraffine nog 

niet uitgehard is. 

* Prik in de gestansde figuur op de 

plaats waar het lont komt een gaatje 

met een spijker. 

* Rijg de uitgeharde figuren aan een 

voorgewaxt lont. 

 

 
Stap 5 

 

Voor het maken van Brokjes / Mozaïek 

kaarsen: 

* Breek de gestolde wasplaat in kleine 

stukjes. 

* Zet de mal stevig neer. 

* Plaats het lont in de mal. 

* Vul de mal met de gebroken stukjes

* Vul de mal tot aan de rand bij, 

warme was van ca. 60 graden. 

* Laat de gegoten kaars stollen. 

* Los de kaars als deze uitgehard is.

 

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. 

 

* Overgebleven was kan hergebruikt 

worden. 

 

          

 

Veel plezier en tot ziens in onze

Voor het maken van stapelkaarsen: 

als de paraffine nog 

op de 

een gaatje 

Rijg de uitgeharde figuren aan een 

Voor het maken van Brokjes / Mozaïek 

asplaat in kleine 

gebroken stukjes. 

 met 

 

de kaars als deze uitgehard is. 

Aanbrengen van decoratie kan door: 

was. 

kan met een Spons, 

Overgebleven was kan hergebruikt 

                                   

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

 

 

 

 

www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.  


