
 

 

THEELICHTHULS GIETEN 
 

 

Benodigdheden: 

• RVS Au Bain Marie Gietpan. 

• Wax pit 3,5 voor Theelichthuls / Drijfkaarsjes. 

• Theelichthuls /  mal. 

• Paraffine korrels 80 % Stearine 20%. 

• Electrische kookplaat. 

• Thermometer. 

• Kleurstof. 

 

 

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 niet warmer dan 60 graden !! 

Voeg dan eventueel kleur en of geur toe en meng dit met bv een houten roerlatje. 

 

Stap 2  Het Gieten van de Theelichthuls. 

Zet de theelichthuls / mal op een stevige ondergrond. 

Vul de theelichthuls tot iets onder de rand met was. 

Wacht tot er een vliesje over de was komt. 

Plaats een waxpit in de theelichthuls. 

Vul de theelichthuls tot aan de rand bij met warme was max 60 graden. 

 

Stap 3 Het gebruik van de Theelichthuls. 

Laat de theelichthuls goed afkoelen . 

Knip de pit (lont) tot ongeveer 1cm boven de waslaag af.  

Laat de kaars in de theelicht huls branden, en daarna kun je weer opnieuw een kaars maken en 

branden. 

Ook kun je de kaars eruit halen en los branden of als drijfkaars in een schaal. 

 

 

TIPS: 

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

* Bij geen gebruik van stearine de mal iets invetten met vaseline om makkelijk te lossen.                  

* Maak een mooi windlicht die je eromheen kan zetten. 

* Versier de buitenkant van de kaars, of leg ze in een mooie schaal met water. 

*Eventueel voor het kleuren van de was voeg iets van de kleurstof toe net zo lang tot je de 

juiste kleurdiepte is bereikt, meng dit met een latje of spatel. 

*Laat de was afkoelen als deze walmt, de was is dan te heet (was niet warmer dan 60graden). 

 

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

 


