Kaars

van de maand

2 in 1 Kaars
(KANDELAAR EN KAARS IN ÉÉN)

BENODIGDHEDEN:
DMJ-0004G
DMB-00001

Gietketel óf
Mini bain 1000

DGW-.., WAX-.. een was naar keuze
KPT-03x..
MPT- …..

Platte pit of
Buitenpit

KLP-064… of
KLP-24…
Kleurtabletten
MAL-00303

Vilten voetjes

Snel-cement, verkrijgbaar in de bouwmarkt
Satéstokjes
Gebruik lege verpakkingen van melk, sap,
chips, yoghurt e.d. als mal

Verwarm de was tot 90º C.
Voor deze kaarsen wordt de pit niet door de
bodem van de mal getrokken. Ga als volgt te
werk:
Neem de gewenste pit wax deze voor
door hem in de hete was te dompelen en
vervolgens te laten afkoelen. Knip van
de gewaste pit een stuk dat iets langer is
dan de beoogde mal. Neem platte pit voor
kaarsen binnenshuis, voor tuinkaarsen neem
de buitenpit.
Maak ook een “pitklem” om de pit in de
mal te kunnen fixeren. Neem daarvoor 2
satéstokjes en omwikkel de uiteinden strak
met elastiek. De pit kan nu tussen de 2
stokjes vastgezet worden.
Meng de Snel-cement volgens de handleiding
op de verpakking en vul de mal tot ca. 1/4

Nieuwsgierig naar nog meer
kaarsen? Schrijf je in voor
een van onze workshops.

tot 1/3 steek de gewaste pit in het midden
en fixeer hem aan de bovenkant met de
klem. Vul de gesmolten was in de mal.
LET OP: de cement hoeft niet vast te zijn
als men de mal vult en mag geen vlakke
bovenkant hebben maar moet een beetje
onregelmatig zijn, zodat de was in hoekjes
kan lopen en de kaars later goed vast zit aan
de cement.
TIP: Voor extra stabiliteit en een rustiek
effect kan men met een stokje de cement
nog een beetje langs de rand van de mal
extra uitsmeren, omhoogtrekken.
Men kan ook grote brokken was van resten
(van dezelfde kleur of juist een andere kleur)
in de mal vullen en dan de vloeibare was
eroverheen gieten.
Als de kaars klaar is zal de cement wel vast
maar nog donker van kleur zijn. Na enkele
uren is de voet gedroogd en de kleur lichter.
Plak dan vilten voetjes op de onderkant om
krassen op meubels te voorkomen als de
kaars voor binnen bedoelt is.

Gebruik je fantasie voor het
creëren van 2 in 1 kaarsen

