
 

 

Kaars gieten in Cocosnoot. 

Benodigdheden: 

 

• Thermometer. 

• Lont . 

• Cocosnoot. 

• Paraffine.  

• Kleurstof / Kleurpillen. 

• 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 80 graden. 

 

 

 
Stap 2 

 

Er zijn 2 manieren voor de afwerking  

volg al naar gelang de stappen. 

 

VOOR A 

Voeg de kleur toe en meng het door 

goed door te roeren op een 

temperatuur van ca. 80 graden. 

 

VOOR B 

Bewaar een 1/5 deel blanco was om 

mee af te gieten.  
Stap 3  

 

Giet de kleuren op een Gietplaat, of 

in aluminium bakjes ca. 0,5 cm. 

hoog. 

 

Laat  de was afkoelen, breek het 

daarna in stukjes. 

 

 
 



 

 

Stap 4 

 

Zet de Cocosnoot  op een stevige 

ondergrond. 

 

A  Laat de was terug koelen tot 60 

graden, en de Cocosnoot  tot 

iets onder de rand met was. 

Wacht tot een vlies op de was 

ontstaat. 

Plaats de lont in het midden van 

Cocosnoot. 

Vul de Cocosnoot bij met warme was 

van ca. 60 graden. 

Stap 5 

 

B Zet het lont in het midden van de 

mal. 

Vul de Cocosnoot  met de gekleurde 

blokjes. 

Vul de Cocosnoot af met het laatste 

deel van de was. 

 

Laat het geheel afkoelen en geef het 

een mooie plek. 

TIPS: (Algemeen) 

 

* Het lontje blijft beter overeind

staan als je eerst het vormpje vult met

was en wacht met het plaatsen van de

lont tot een vlies ontstaat.  

* Een tweede voordeel is dat de 

onderkant van de lont rust op een 

laagje reeds gestolde was.  

* Overgebleven was kan hergebruikt 

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

 

 

 

 

www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.  


