Kaars in Siliconenmal gieten.
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
Stap 1

Gietplaat.
Lont.
Paraffine.
Kleurstof voor was.
Au Bain Marie gietpan.
Temperatuurmeter.
Siliconen mal, met elastieken.
Bakpapier.

Het klaarmaken van de was.
Zet de Au Bain Marie Gietpan met de Kneed /
Snijwas op het vuur en laat het heel zachtjes
smelten tot 60 graden.
Voeg geur en of kleur toe bij ca. 80 graden.

Stap 2
Zet de gietplaat waterpas op de werkplek.
Bakpapier is handig om op de plaat te leggen
en daarop de siliconen mal te plaatsen.
Plaats de magnetische strips zo dat de was
niet van de plaat afloopt, de strips zijn op
diverse manieren te plaatsen.
De gietplaat is makkelijk schoon te maken
met paraffine verwijderaar.
Stap 3
Wax het lont voor en prepareer deze in de
mal.
Dicht de siliconen mal aan de onderkant af
met kneedgom / kneedbare lekstop.
Bevestig de elastieken (indien nodig) om de
mal.

Stap 4
Zet het lont in het midden van de mal.
Vul de mal eventueel met de gekleurde
gekl
blokjes was en vul af met de gesmolten
Paraffine.
Vul de mal tot aan de rand bij met
warme was van ca. 60 graden.
Stap 5
Voor een 2 kleuren effect
ect vul de mal
met gesmolten gekleurde Paraffine,
Paraffine
giet deze na 2 minuten leeg en vul
daarna de mal met bijv. witte
te Paraffine
van ca. 60 graden. Andersom
ndersom kan ook,
ook
resultaat is de foto hiernaast.
Haal de gestolde kaars uit de mal.
Snijd onderaan het rest stukje van de
lont weg.
Zet de kaars op bijv. een glazen
onderzetter op een mooie plek.
Decoratie technieken:
Aanbrengen van decoratie kan door:
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.
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