
 

 

WAXBAL /BALLON KAARS MAKEN. 

Benodigdheden: 

 

• Balonnen. 

• Lont voor Drijfkaarsen. 

• Theelichthuls. 

• Paraffine.  

• Gietplaat / Bakpapier. 

• Kleuren. 

• Kliederschort. 

• 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 tot 60 graden. 

Stap 2 

* Tot de was gesmolten is kun je 

alvast 2 ballonnen klaarmaken. 

* Blaas 1 ballon iets op en schuif 

deze op de bovenkant van bv. een 

potlood. 

Doe er een beetje water met 

afwasmiddel op de ballon en schuif 

de volgende ballon eroverheen 

* Vul de binnenste ballon met water  

* Leg een knoop in het uiteinde. 

* Zorg ervoor dat de ballon wel in de  

 dompelpan past  
Stap 3  

* Dompel de ballon nu in de was en 

zorg ervoor dat de was de ballon 

omringt. 

* Haal de ballon eruit en zet deze 

even op de gietplaat  om af te 

koelen. 

* Na elke keer dompelen, 1 minuut 

wachten. 

*Dit proces herhalen tot de 

gewenste dikte is bereikt.  

Ca. 4 tot 8 keer. 

Stap 4 

* Eventueel de was kleuren en nog 

een paar keer dompelen. 

* Na afkoelen: knoop openen of eraf 

knippen en de ballon leeg laten 

lopen.  
 



 

 

Stap 5: 

 

* Maak de bovenrand mooi recht door 

deze op de kop op een verwarmde 

bakplaat met bakpapier te zetten

 

* Randjes maken kan ook door zolang 

de was nog warm is handmatig er in te 

kneden en een golvende rand te buigen 

of met een mesje kartels te snijden

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. 

* Versier was vel. 

 

 

TIPS: 

 

*Vul de theelicht huls  met de 

overgebleven was. 

Het pitje blijft beter overeind 

staan als je eerst het vormpje vult met

was en wacht met het plaatsen van de

pit tot een vlies ontstaat.  

 

* Of leg de waskorrels los om het lontje 

in de theelichthuls. 
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Veel plezier en tot ziens in onze webshop     www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.
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