
 

 

GEUR KAARSEN MAKEN. 

Benodigdheden: 

 

• Lont. 

• Gietmal . 

• Paraffine 80%.  

• Stearine 20%. 

• Geurolie. 

• Thermometer. 

• Au Bain Marie gietpan. 

• Weegschaal.  
Stap 1  

 

Het klaar maken 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 

 

Het toevoegen van geur aan de was. 

Neem de juiste hoeveelheid geur. 

* Kaarsen maken: 15-30 ml per kilo was. 

* Waxmelts maken: Enkele druppels  

 

Voeg de geurolie  toe en meng het door 

goed door te roeren. 

 
Stap 3  

 

Het gieten van geurwas. 

Zet de mal op een stevige ondergrond. 

Vul de mal tot aan de rand met was. 

Vul de mal zo nodig bij met warme was 

max. 60 graden. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS: 

* Laat je kaars mooi glanzen en g

* De geurolie kan de kleur van de was beïnvloeden.

*  Stearine kan de geur beïnvloeden, dan eventueel stearine achterwege laten.

*  Geurolie kan de brandkwaliteit van het lont beïnvloeden neem dan een

* Geurolie is vaak sterk geconcentreerd dus zorg voor een goede ventilatie.

          

 

Veel plezier en tot ziens in onze

 

Aanbrengen van decoratie kan door: 

in een andere kleur  was. 

Was aanbrengen kan met een Spons, 

Waspen die in diverse kleuren 

* Overgebleven was kan hergebruikt 

Laat je kaars mooi glanzen en gebruik Glans / Over dompel was voor een lang resultaat.

De geurolie kan de kleur van de was beïnvloeden. 

beïnvloeden, dan eventueel stearine achterwege laten. 

kan de brandkwaliteit van het lont beïnvloeden neem dan een grotere lontmaat.

* Geurolie is vaak sterk geconcentreerd dus zorg voor een goede ventilatie. 

                                   

Veel plezier en tot ziens in onze webshop     www.hetnieuwelicht.nu     of 

 

ompel was voor een lang resultaat. 

 

grotere lontmaat. 

 

of    scan de QR code. 


