
Egel:
Wrijf het basis ei in met kleefwas en rol 
het ei door wasgranulaat. Zorg ervoor dat 
het hele ei gelijkmatig bedekt is. Let op, 
de korrels liggen heel losjes op de kaars. 
Overdompel het geheel 1x met bruine of 
grijze dompelwas. Smelt op de hotplate 
aan een kant een schuin vlak. Kneed van 
wasfolie een spitse neus en plak die in het 
midden. Overdompel nu nog een keer met 
de kleurwas. Plak er ook nog ogen boven de 
neus.

Uil:
Giet een plaat was op de plaquet, ca. 3 mm 
dik. Steek er als de was vast genoeg is, 2 
halve manen (= vleugels) en 2 rondjes (= 
ogen) uit. Plak de vleugels m.b.v. kleefwas 
aan de zijkant van het ei. Overdompel het 
geheel met bruine of grijze dompelwas en 
eventueel nog met marmerwas. Plak nu 
m.b.v. kleefwas de ogen op de voorkant en 
een snavel (wasfolie) ertussen. Plak aan de 
onderkant van de kaars grote voeten van 
wasfolie

Lieveheersbeestje:
Overdompel de halve bol met rode 
dompelwas. Dompel de voorkant nog in 
zwarte dompelwas. Plak in het zwarte deel 
2 zwart-witte ogen (wasfolie). Plak vanaf de 
zwarte voorkant over de hele rug een zwarte 
streep die naar achter toe iets breder wordt 
(markeert de scheiding tussen de vleugels) 
en op de beide  rode helften (vleugels) 
zwarte stippen.

•  Gebruik je fantasie voor het creëren van 
andere beestjes.

DMJ-0004G    Gietketel óf  
DMB-00001    Mini bain 1000

DPW-00005 Gietmix óf
DGW-00005 Plusmix

DMJ-0002B  Junior kleurset óf
DMC-0002C  Combi kleurketel

DMM-0004A  Deco
 Dompelwas, gekleurd

DPW-00010  Marmerwas 

HOT- 00001  Hotplate

MGP-00010  Plaquet

KPT-03x..  Platte pit 3 x ..

MAL-0015x  Mal ei 1, 2 of 3

MAL-0015x  Mal bol 1 of 2

VER-00203  Stanzen rond

WAS-….  Wasfolie

REL-00095  Kleefparaffine

Gietkan, garde, mesje, vork

BENODIGDHEDEN:

Kaars 
     van de maand

Allemaal beestjes!!

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

Verwarm de was tot 90 º C en span de pit in 
de mal volgens handleiding (www.gildewerk.
com > service center > producttips). Giet als 
basis voor de egel, uil en kuiken een ei naar 
wens, zonder kleur.
Giet voor het lieveheersbeestje een halve bol 
naar keuze (bovenkant mal), zonder kleur.
Als de basiskaarsen klaar zijn, worden 
deze als volgt bewerkt zodat er de beestjes 
ontstaan. 

Kuiken:
Giet een beetje gietmix of plusmix in een 
kan en doe er een scheutje gele dompelwas 
bij. Klop het geheel met de garde tot een 
schuim. Dompel, als de schuim stevig maar 
nog een beetje vloeibaar is, het basis ei in de 
schuim. Tik met een vork voorzichtig op het 
schuim zodat er kleine pieken ontstaan. Laat 
alles afkoelen en plak 2 kleine zwarte ogen 
(bolletjes wasfolie) op de bovenste helft. In 
het midden eronder plakt men een oranje of 
rood snaveltje van wasfolie.


