Kaars

van de maand

Kaars in kaars
BENODIGDHEDEN:
DMJ-0004G
DMB-00001

Gietketel óf
Mini-Bain 1000

Gietmix
DGW-00005

óf

Plusmix
WAX-00110
KLP-06... of KLP-24...
Kleurtabletten naar wens
KPT-03x08

Platte pit 3 x 8

MAL-00121

Stompkaars 1 óf
ander model naar wens

MAL-00401

Siliconen afsluitdopje

MAL-00300

Naald

MAL-00208
MAL-00209
MAL-28120

óf
óf
maxi vierkant, rond óf
driehoek

MGP-00010

Plaquet

VER-00203

Stans rond óf
andere vorm naar keuze

Naar wens kan men
de kaars nog verder
decoreren.
Gebruik je fantasie!

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

•	
Verwarm de was tot 90 º C en giet een
stompkaars, zonder kleur, volgens de
handleiding (www.gildewerk.com > service
center > producttips). Laat de pit aan de
top van de kaars minimaal 10 cm lang. Let
op: de lengte van de kaars is maximaal de
hoogte van de “maxi” mal minus 1 cm.
•	
Neem een “maxi” mal naar wens, zorg
ervoor dat deze aan de onderkant afgesloten
is en vul de mal tot aan de rand met was,
ongekleurd of naar wens ingekleurd. Laat
de was afkoelen tot rondom in de mal al
een vaste rand is ontstaan en bovenop
een (dunne) laag koude was. Wacht niet
te lang, als de randen ca. 0,5 cm dik zijn,
is de was voldoende afgekoeld. Afhankelijk
van de mal en omgevingstemperatuur
duurt dit ca. 1 ½ - 2 uur.
•	Snij dan met een mesje de bovenlaag open
en stort de nog vloeibare inhoud van de
mal terug in de ketel. Laat de lege kaars
nu verder afkoelen tot die zo stevig is dat
men m.b.v. een stans gaten in de wand
kan maken. Prik ook met een satéprikker
een gat in het midden van de bodem. Let
op: bij gebruik van figuur stansen eraan
denken dat de kaars onderste boven in de
mal zit.
•	Als de was helemaal is afgekoeld kan men
de lege kaars uit de mal trekken. Je hebt
nu een holle kubus met open bodem.
Intussen is ook de stompkaars klaar.
•	
Rijg de pit van de stompkaars door het
gaatje in de bodem van de holle kaars. Pak
de pit zodanig vast dat de kubus, met de
open kant naar beneden, op de stompkaars
hangt.
•	
Vul de plaquet met vloeibare was (in
dezelfde kleur als de kubus) en zet deze
met de open kant in de vloeibare was. Laat
de was afkoelen tot die stevig is maar nog
niet helemaal koud en snijd de buitenste
rand weg. Nu heb je een gesloten kubus
met erin een kaars.
•	Als men pit aansteekt ontstaat na een tijdje
een opening, de kaars brand binnenin en
het licht schijnt door de wand van de kubus
en de gaten.

