
 

 

WINDLICHT GIETEN. 

Benodigdheden: 

 

• Paraffine. 

• Stearine. 

• Kleurstof. 

• Centreernaald. 

• Thermometer. 

• Gietmal voor windlicht . 

• RVS AU Bain Marie Gietpan. 

• Kliederschort. 

 
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. 

Verwarm de was tot 90 graden. 

Voeg eventueel iets kleur toe niet te veel 

anders laat het geen licht door. 

 

 
Stap 2  

 

Het Gieten van het windlicht. 

 

* Zet de Gietmal  op een stabiele ondergrond. 

* Bepaal de hoogte van het te maken 

windlicht en  vul tot daar de gietmal. 

 

* Wacht tot de bovenrand van ca. 5mm hard 

is en doorboor met een centreernaald deze 

laag op 5mm vanaf de rand en ga zo langs de 

hele rand. 

 

Stap 4 

 

* Haal het "was deksel" weg en giet de was 

terug in de Au Bain Marie Gietpan. 

* Eventuele oneffenheden gladstrijken met de 

hand. 

 

 

 



 

 

Stap 5 

 

Het lossen van het windlicht. 

 

* Laat de kaars goed afkoelen.  

* Los de kaars uit de mal. 

* Zo nodig de rand recht snijden met 

een mes. 

* De boven rand  kan ook golvend of 

schuin afgesneden worden. 

 

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: 

 

*Leg op de bodem een laagje zand 

zodat het wachine lichtje niet door de 

waslaag brand. 

 

  

Stearine kan de kleur beïnvloeden, 

dan eventueel stearine achterwege 

laten. 

 

 

 

 

Veel plezier en tot ziens in onze

snijden met 

De boven rand  kan ook golvend of 

Aanbrengen van decoratie kan door: 

* Overgieten in een andere kleur  

Spons, Kwastje, Wattenstaafje o.i.d. 

diverse kleuren 

Leg op de bodem een laagje zand 

lichtje niet door de 

Stearine kan de kleur beïnvloeden, 

dan eventueel stearine achterwege 

                                   

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

 

 

 

 

www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.  


