
het in was, rijg er een pitvoetje aan en leg 
een knoop in de pit aan de onderkant van 
het voetje. Rijg de pit met voetje in het 
grote rondje met het gat in het midden en 
druk het rondje plat op de tafel zodat er een 
stevige, platte basis ontstaat. Werk verder 
als alle rondjes helemaal koud en hard zijn.

Neem een beetje kleefwas tussen duim en 
wijsvinger en rol er een klein bolletje van, 
ter grote van een erwtje. Leg het bolletje 
kleefwas op de plaat, rijg het volgende 
rondje op de pit en druk het kleefwas 
bolletje ermee plat. Werk van groot naar 
klein, leg op elk rondje een bolletje kleefwas 
en ga door tot alle rondjes op zijn. Omdat 
het gaatje niet in het midden zit ontstaat er 
een kerstboom met een grillige vorm.

Tenslotte het geheel even overdompelen met 
was of er was overheen gieten. De was zal 
van de rondjes afdruppelen en “ijspegeltjes” 
vormen. Strooi er nog wat Crystalline glitter 
overheen voor een schitterend effect.

Gebruik je fantasie voor het 
creëren van kerstbomen

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

MGP-00010  óf 
MGP-00020  Plaquet

MGP-00030  Bakpapier

DPW-.., WAX-.., DGW… 
	 een	paraffine	naar	keuze

KPT-03x..   platte pit, afhankelijk van  
de Ø van de boom 

VER-00203  Stansen rond, set

PVH-2K300  Pitvoetjes

REL-00095  Kleefwas

ZGL-00200  Crystalline glitter

Satéprikker

BENODIGDHEDEN:

Kaars 
   van de maand

Kerstboom

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

Verwarm de was tot ca. 70º C. 
Bereid een plaquet voor: leg bakpapier op de 
basisplaat en magneetstrips op de buitenste 
rand. Vul de plaquet met 1 liter gesmolten 
was. 

Als de was vast maar nog niet helemaal hard 
is, met de stansen zoveel mogelijk rondjes 
uitsteken. Gebruik voor een grote/ hoge 
boom de hele set van klein naar groot. Steek 
indien mogelijk meerdere rondjes per maat.

Prik met de platte kant van de satéprikker 
een gaatje in elk rondje. Probeer daarbij niet 
het midden te raken maar bewust buiten 
het midden te werken. Als basis voor de 
boom een groot rondje uitsteken en daar het 
gaatje wel precies in het midden prikken.
Knip een lang stuk pit van de rol, dompel 


