
 

 

Bijenwasdoek maken met raatvel. 
Benodigdheden: 
 * Olijfolie 15ml. 
 * Kwast. 
 * Au bain-marie pan. 
 * Bakpapier. 
 * Oven / Strijkijzer 
Inhoud pakket: 
 * Schone katoenen stoffen. 
 * 2stuks Bijen was raatvel. 
   

* Manier 1 
Verwarm de oven voor op 80 – 100°C 
Verwarm de bijenwas en de olijfolie in een au-bain-marie  
Laat de stof op het bakpapier in de oven voorverwarmen tot hij goed warm is. 
Haal de bakplaat uit de oven en smeer met de kwast de bijenwas op de stof. 
Zet de ovenplaat terug in de oven en laat de bijenwas smelten. 
Als het geheel goed glanst kan de stof omgedraaid worden. Strijk met de kwast goed over de achtkant van de stof zodat de 
bijenwas zich goed verdeeld over de stof. 
Zet de bakplaat opnieuw een minuut in de oven 
Trek de stof van het bakpapier en hang de stof op om te  drogen, Dit duurt maximaal een paar minuten 

* Manier 2  
Verwarm het strijkijzer. 
Ga met de strijkbout rustig over het bakpapier. Je ziet dan dat de bijenwas smelt en de stof qua kleur donkerder wordt. Je kunt 
met de strijkbout de bijenwas nog wat verspreiden door wat meer druk te geven op de stof en de strijkbout naar de zijkant te 
bewegen.  
Vul evt. plekken waar geen bijenwas zit, nog met kleine stukjes bijenwas en strijk over het bakpapier 
Als alles dezelfde donkere kleur heeft, verwijder je het bakpapier, pak de stof snel op en hangt het even aan bijv. je droogrekje 
zodat de bijenwas aan beide kanten goed kan stollen.  
De bijenwasdoek voelt dan nog een beetje ruw/vettig die neemt af als de bijenwas goed gedroogd is.  

 

Gebruik voor het afdekken van fruit, groenten, kaas of je ovenschotel. Of om etenswaren in mee te nemen. 
 
De bijenwasdoeken kan je makkelijk schoonmaken met wat koud of lauw water en een beetje mild afwasmiddel. (geen heet 
water gebruiken want dan smelt je bijenwas) schoon gemaakt worden. Laten drogen op een droogrekje en opnieuw gebruiken. 
 
Je kan de bijenwasdoek maximaal zo’n 12 maanden gebruiken als je er een beetje goed voor zorgt.  
 
Bijenwasdoeken zijn ook een origineel cadeau. Maak een set van verschillende bijenwasdoeken, rol ze op en doe er een label 
om. 
Deze gratis label hieronder kun je afdrukken. 

                                    

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



 

 

 


