
 

 

Bijenwas kaarsen maken met raatvel. 
Benodigdheden: 
 * Schaar. 
 * Liniaal. 
 * Keukenmes. 
 * Bakpapier. 
Inhoud pakket: 
 * Lont. 
 * Bijen was raatvel. 
 * Sjablonen. 

 
Stap 1  
 
* Zorg dat de Bijenwas vellen op 
kamertemperatuur zijn zodat ze 
makkelijk te bewerken zijn. 
* De vellen zijn nu te bewerken met mes 
of schaar. 
 
* Knip de sjablonen uit.  
Stap 2 
 
Lont voor bereiden: 
* smelt een klein beetje was en haal de 
lont erdoor. 
* Leg de lont op een vel bakpapier  en 
trek deze recht 
  
Lange spiraal: 
Neem een vel bijenwas en snijd deze 
diagonaal  1 cm van onderen tot 1 cm 
van de rand (fig 2). 
Knip een stuk lont van 14cm. 
Rol het vel bijenwas gelijkmatig rond de 
lont (fig3) om een spiraalvormig effect 
op de zijkant van de kaars te creëren.  
Spiraal met Franjes: 
Neem een vel bijenwas en snijd deze 
diagonaal 1 cm van onderen tot 1 cm 
van de rand (fig 2). 
en snijd langs de diagonale rand op 0,5 
cm afstanden 0,5 cm diep loodrecht op 
de schuine rand. (fig 2). 
Knip een stuk lont van 14cm. 
Rol het vel bijenwas gelijkmatig rond de 
lont (fig3) om een spiraalvormig effect 
op de zijkant van de kaars te creëren. 
Buig dan de inkepingen  weg van de 
kaars.  
 



 

 

Kleine drijfkaars ca. 1/4 vel: 
 
Snijd 2 stukken Bijenwas van 2,3 cm en 
12cm. 
Knip een stuk lont van 4cm. 
Leg het lont langs de smalle kant van 
de was. (zie fig.1)  
Rol het vel bijenwas gelijkmatig rond 
de lont, rol het tweede stuk was er bij 
om als je het kaarsje dikker wilt. 
Om de kaars te kunnen laten drijven 
snijd sjabloon A. 
* Krul de randen iets omhoog  om een 
scholtel vorm te maken en plak de 
kaars in het midden  
Lantaarn: 
Snijd 2 stukken Bijenwas van 5,5 cm x  
17,5cm. 
Knip een stuk lont van 7,5cm. 
Leg het lont langs de smalle kant van 
de was. (zie fig.1) 
Snijd een stuk was van 7 cm x de 
lengte om rond de kaars te gaan (ca. 8 
cm)  
Rol de was rond de kaars om de juiste 
lengte te bereiken. 
 
Om het lantaarneffect te creëren, 
gebruikt u een liniaal en een mes of 
schaar om lijnen te snijden. (fig 4) - 
SNIJD NIET DOOR WAX BINNEN 0,5 - 1 
cm VAN BOVENKANT EN BODEM. 
Pas de strips aan, vooral bij de 
verbinding om te zorgen dat ze een 
gelijkmatige buiging hebben en 
gelijkmatig over de kaars zijn verdeeld. 

 

 
Roos: 
Snijd 2 stukken Bijenwas van 16cm x 
2,2 cm. 
Knip een stuk lont van 4cm. 
leg deze langs de smalle kant van de 
gesneden bijenwas. (zie fig.1) 
Snijd de bloembladen met behulp van 
sjablonen E, F en G - vier van elk. 
 
Vorm elk bloemblad in een licht 
gebogen vorm 
Begin met de vier kleine bloembladen 
(E) en duw ze in paren tegenover 
elkaar.  



 

 

Waterlelie 
Snijd 2 stukken Bijenwas van 11cm x 
2,2 cm. 
Knip een stuk lont van 4cm. 
Leg het lont langs de smalle kant van 
de was. (zie fig.1) 
Dit vormt het midden van de bloem. 
knip de bloemblaadjes met behulp van 
de sjablonen B,C en D vijf van elk. 
Vorm elk bloemblad door het midden 
over het tweede gewricht van uw 
vinger te drukken om het rond of 
schotelvormig te maken. 
Begin met het kleinste bloemblad (B) 
en druk ze gelijkmatig rond het midden 
van de bloem, zodat het ene uiteinde 
van het bloemblad onder de middelste 
kaars wordt gedrukt. 
Neem bloemblaadjes (C) en druk ze na 
het vormen gelijkmatig op je kaars (B) 
en voeg tenslotte bloemblaadjes (D) 
toe. 
Houd het midden van de kaars vast en 
druk op een stevig oppervlak om 
ervoor te zorgen dat alle 
bloemblaadjes goed zijn bevestigd. 
De bovenranden van de grotere 
bloembladen kunnen iets worden 
gebogen om de bloem een betere 
vorm te geven. 
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