
 

 

Handleiding Sprookjeskaars maken 
 
Benodigdheden: 

 

• Kleurstof. 

• Paraffine. 

• Dompel vorm. 

• Dompel emmer. 

• Theelicht huls. 

• Wax pit 3,5. 

• Au Bain Marie gietpan 

 

 
Stap 1  

 

Het klaarmaken van de was. 

Zet de Au Bain Marie Gietpan met de 

paraffine op het vuur en laat het 

heel zachtjes smelten. 

 

Stap 2 

 

* Giet de warme was in de dompel 

emmer. 

* Dompel de vorm in de was en 

wacht na elke dompeling 1 minuut. 

* Dompel net zolang tot de punten 

ongeveer 6 tot 8 cm zijn.  
Stap 3 

 

* Buig eventueel een paar punten 

om, nu de kaars nog zacht is. 

 

* Dompel nog een paar keer in koud 

water. 

* Zet de sprookjes fakkels in een 

emmer met zand. 

 

* Meng de kleurstof met wat 

gesmolten  paraffine zie evt. op onze 

website"Tips en advies". 

 

* Zet er een waxine lichtje in en 

klaar.  



 

 

Stap 4 

 

* Haal de dompelschroef uit de 

onderkant en snij deze iets vlak , 

smelt zo nodig de onderkant vlak in 

de Au Bain Marie gietpan. 

 

 

 

Stap 5 

 
* Zet de theelicht huls daarna in de 

sprookjesfakkel. 

* Zet een voorgewaxte lont in 

sprookjeskaars en strooi de 

overgebleven waskorrels erin en 

laat daar wat gekleurde was 

overheen lopen. 

Tips Dompelen;  

 

* Dompel de vorm in de was en er 

weer uit, als je de kaars te lang in de 

was houd, smelten de punten en kun 

je op nieuw beginnen. 

 

* Van de over gebleven was kun je 

nog veel meer leuke dingen maken 

kijk bij "Tips en advies" in onze 

webshop voor gratis handleidingen.

 

 

 

Veel plezier en tot ziens in onze
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nodig de onderkant vlak in 

Zet de theelicht huls daarna in de 

een voorgewaxte lont in de 
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