
 

 

TUINFAKKELS DOMPELEN. 

Benodigdheden: 

 

• Dompelbus. 

• Lonten. 

• Katoenrepen. 

• Buiten Paraffine.  

• Bamboe stokken. 

• Kleuren. 

• Kliederschort. 

• 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. 

( gesmolten = gieten laat de was niet te warm 

worden). 

 

 
Stap 2  

 

Zet de dompelbus  op een stabiele ondergrond. 

Giet dan de was in de dompelbus. 

 

Stap 3  

 

Dompel de bamboe stok net zolang in de 

paraffine totdat er een laag van ongeveer 1 cm 

rond omheen zit. 

Wacht na elke dompeling 1 minuut. 

 

Stap 4 

 

Wikkel om deze laag een katoen reep (ca. 5 cm 

breed) van beneden naar boven en bevestig in 

het bovenstukje de lont van ca. 10 cm lang. ( zie 

afbeelding.) 

 

 
 



 

 

Stap 5 

 

Dompel het geheel af tot de gewenste 

dikte is verkregen. 

Wacht na elke dompeling 1 minuut.

 

Meng de kleurstof met wat gesmolten 

paraffine zie evt. op onze website"Tips 

en advies". 

 

Decoratie technieken: 

 

Aanbrengen van decoratie kan door:

* Overgieten in een andere kleur 

* Was aanbrengen kan met een Spons, 

Kwastje, Wattenstaafje o.i.d. 

* Waspen die in diverse kleuren 

verkrijgbaar zijn. 

* Versierwas vel. 

 

* Overgebleven was kan hergebruikt 

worden. 

TIPS: 

 

* Vul de dompelbus regelmatig bij.

 

* Als de was te koud wordt tijdens het 

dompelen zet de dompelbus dan in 

een pan met heet water op het fornuis 

of elektrische kookplaat en verwarm 

de was tot die vloeibaar is. 

* Laat de was niet te warm worden.

 

* Geef de fakkel een mooie plek.

 

          

 

Veel plezier en tot ziens in onze

Dompel het geheel af tot de gewenste 

inuut. 

wat gesmolten  
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decoratie kan door: 
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Als de was te koud wordt tijdens het 

dompelen zet de dompelbus dan in 

een pan met heet water op het fornuis 

kookplaat en verwarm 

* Laat de was niet te warm worden. 

Geef de fakkel een mooie plek. 

                                   

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

 

 

 

 

www.hetnieuwelicht.nu     of    scan de QR code.  


