
 

 

Brokjes kaarsen gieten. 

Benodigdheden: 

 

• Thermometer. 

• Lont . 

• Gietmal voor kaarsen. 

• Paraffine.  

• Stearine. 

• Kleurstof voor was. 

• 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 

 

Wax het lont voor. 

Knip de lont 1 cm langer af dan de 

gietvorm. 

Smelt paraffine in de gietpan, 

dompel de lont  in de gesmolten 

was en haal deze door duim en 

wijsvinger tot deze mooi recht is. 

Leg de gewaxte lont op een schone 

rechte ondergrond en  laat de lont 

hard worden. 

Knijp met een tangetje het pitvoetje 

eraan vast. 

 

Stap 3  

 

Voeg de kleur toe en meng het door 

goed door te roeren op een 

temperatuur van ca. 80 graden. 

 

Giet de kleuren op een Gietplaat, of 

in aluminium bakjes ca. 0,5 cm. 

hoog. 

 

 
 



 

 

 

Stap 4 

 

Laat  de was afkoelen, breek het 

daarna in stukjes. 

 

Of met een  stans figuurtjes stansen  

als het nog niet hard is.  

 

Zet de mal op een stevige ondergrond. 

 

Zet het lont in het midden van de mal. 

 

Vul de mal met de gekleurde blokjes. 

 

 

Stap 5 

 

Vul de mal tot aan de rand bij met 

warme was van ca. 60 graden. 

Laat de mal met de was staan en 

afkoelen. 

Haal de kaars uit de mal. 

Snijd onderaan het rest stukje van de 

lont weg. 

 

Zet de kaars op een glazen onderzetter 

op een mooie plek. 

 

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 webshop www.hetnieuwelicht.nu  


