
 

 

Handleiding Theelichthouder maken. 

Benodigdheden: 

 

• Thermometer. 

• Gietmal Theelichthouder. 

• Siliconen Inlegmal. 

• Siliconen Beschermplaatje. 

• Sjabloon. 

• Paraffine.  

• Stearine. 

• Kleuren. 

• Kliederschort. 

• Au Bain Marie gietpan.  
Stap 1  

 

Het klaarmaken van de was. 

Zet de Au Bain Marie gietpan met de 

paraffine (80%) en stearine (20%) op 

het vuur en laat het heel zachtjes 

smelten tot 80 graden. 

 

Stap 2 

 

Voeg de kleur en of geur toe en meng 

het door goed door te roeren. 

  

Stap 3  

 

Zet je werkplateau op een stevige 

ondergrond. 

 

Leg de sjabloon op je werkplateau, leg 

hierover de beschermfolie . 

 
 

Stap 4 

 

Zet de Gietmal op de sjabloon. 

 

 

 



 

 

Stap 5  

 

Leg de siliconen inlegmal op de 

sjabloon in de gietmal . 

Giet de mal vol met was. 

Vul eventueel nog een keer was na.

Voor een rustieke uitstraling moet de 

was ongeveer 60 graden zijn. 

Stap 6 

 

Laat het geheel goed afkoelen en haal 

de Theelichthouder uit de mal.  

Haal de siliconen inlegmal eruit. 

Leg hier het siliconen beschermplaatje 

in en zet daarop een theelichthuls of 

een waxinelichtje. 

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. 

 

* Overgebleven was kan hergebruikt 

worden. 

 

 

Veel plezier en tot ziens in onze

 

Vul eventueel nog een keer was na. 

Voor een rustieke uitstraling moet de 

Laat het geheel goed afkoelen en haal 

 

 

Leg hier het siliconen beschermplaatje 

in en zet daarop een theelichthuls of 

Aanbrengen van decoratie kan door: 

in een andere kleur was. 

* Was aanbrengen kan met een Spons, 

* Waspen die in diverse kleuren 

* Overgebleven was kan hergebruikt 

                                   

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

 

 

 

 

www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.  


