KAARSEN DOMPELEN.
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dompelbus.
Lont 3x6 of 3x8.
Au Bain Marie Gietpan.
Paraffine.
Stearine.
Geurolie.
Kleurstoffen.
Thermometer.

Stap 1
Het klaar maken van de was.
Meng de te gebruiken soorten was in de juiste
verhouding.
Zet de Au Bain Marie Gietpan met de
paraffine op het vuur en laat het heel zachtjes
smelten.
Verwarm de was tussen de 68 en 73
graden.
Voeg dan eventueel kleur toe en meng dit
met bv een houten roerlatje.
Stap 2
Het vullen van de Dompelbus.
Zet de dompelbus op een stabiele
ondergrond.
Giet dan de was in de dompelbus en vul
deze tot 7 cm onder de rand.

Stap 3
Het Lont klaarmaken.
Pak het lont van 50 cm en leg in het midden
een knoop.
Pak het lont vast bij de knoop en dompel deze
in de dompel bus.
De eerste keer kunnen er een paar
luchtbelletjes uit het lont komen.
Dompel nog een keer en trek dan het lont met
je duim en wijsvinger een keer vanaf de
knoop strak naar beneden (kaarsrecht).

STAP 4
Het Dompelen.
Na elke keer dompelen, 1 minuut
wachten .
Dompel net zolang tot de kaars
ongeveer 1 centimeter doorsnee heeft
en snij de onderkant recht af.
Je kunt de kaars versieren door het
middelste gedeelte plat te knijpen en
dan te draaien.

Decoratie technieken:
Aanbrengen van decoratie kan met:
Overgieten.
Schuurspons er op dippen.
Kwastje.
Rietje.
Wattenstaafje.
Spijker.
Waspen .
Gekleurde was.
Glitter.
Goud/ Zilver was.

TIPS:
*Vul de dompelbus regelmatig bij.
*Als de was te koud wordt tijdens het
dompelen zet de dompelbus dan in
een pan met heet water op het
fornuis of elektrische kookplaat en
verwarm ze de was tot die vloeibaar
is.
* Overgebleven was kan hergebruikt
worden.
*Geef de kaarsen een mooie plek.

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

