Kaars

van de maand

Kaarsen kunst
BENODIGDHEDEN:
DMJ-0004G

Gietketel

DMJ-0002B

Junior kleurset óf

DMC-0002A
of 0002C

Combi met 8 of 12 kleurbussen

DMR-00002

Combi mengstaaf

DPW-00030

Snijwas

KLP-24302

Basiskleur wit

KLP-24…

Kleur naar wens

KPT-03x12

platte pit 3 x 12

MAL-00602 	5 punts ster of ander stervormig
model naar wens
MAL-00400

lekstop

Lak-00005
of 00085

transparante lak

Emmer met koud water, keukenmesje,
draaiplateau

Verwarm de snijwas in de gietketel tot 90 º C
en span de pit in de mal volgens aanwijzing
(www.gildewerk.com > service center
> producttips). Let op dat de pit van de
basiskaars aan de bovenkant lang genoeg is
om een lus te kunnen maken.
Verwarm de snijwas in de junior kleurset of
combi tot 75 º C. Gebruik 12 kleurtabletten
per kg was voor het mengen van de kleur.
Vul altijd 1 dompelbus met witte kleur.
Zet een emmer met koud water klaar en
zorg ervoor dat de kaars op een draaiplateau
kan staan of creëer een mogelijkheid om de
kaars op te hangen. Roer de kleurwas goed
door.
Snijwas kaarsen worden gemaakt door
herhaaldelijk in diverse kleuren te dompelen
en tenslotte de waslagen open te snijden.

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

Ga als volgt te werk:
•	Hang de basiskaars aan de lus aan een
vinger en dompel de hele kaars in de
kleurwas. Dompel per kleurlaag minimaal
3 x, dan 3 x in wit, dan weer 3 x in kleur.
Dompel naar iedere indompeling de
kaars even in het koude water, vergeet
niet de kaars af te drogen. Ga door tot
het gewenste aantal kleurlagen bereikt
is. Voor een mooi effect minimaal 5 x 3
lagen dompelen. Dompel tenslotte een
mooie deklaag, kleur of wit.
Zet de kaars nu op het draaiplateau of
hang hem op. Als de kaars hangt, neem de
onderkant in de ene hand en in de andere
het mesje. Snij nu schuin naar achter diep
in de kaars. Vouw het ingesneden gedeelte
open, maak een krul of spiraal en plak het
terug op de kaars. Men kan ook meerdere
sneden achter elkaar maken. Ga rondom
door tot het gewenste effect bereikt is.
Maak de insneden niet te dun, de mooiste
effecten bereik je door diep te snijden.
Bedenk van te voren welk model je wil
maken. Werk rustig maar gestaag door,
de kaars koelt af terwijl je werkt! Hoe
warmer de omgeving is, hoe langer je kan
doorwerken.
Maak eerst een aantal “oefenkaarsen” tot
je voldoende handigheid hebt ontwikkelt
voor het “echte” werk. Als finishing touch de
kaars overdompelen met transparante lak.
•	Gebruik je fantasie voor het creëren van
de kaarsen.

