Kaars

van de maand

Landschap
BENODIGDHEDEN:
DMJ-0004G
DMB-00001

Gietketel óf
Mini-Bain 1000

DGW-00005
WAX-00110

Gietmix óf
Plusmix

KLP- 06…
KLP-24…

Kleurtabletten naar wens óf
b.v. trendkleuren set Seaside

KPT-03x08

Platte pit 3 x 8

MAL-00248

Golf of ander model naar wens

MAL-00401

Siliconen afsluitdopje

MAL-00300

Naald

WAS-…

Wasfolie

VER-…

Hydro wasverf en/of
kleurwaspen Desertlepeltje,
satéprikker

•	Verwarm de was tot 90 ºC en span
de pit in de mal volgens handleiding
(www.gildewerk.com > service center >
producttips).
•	Bedenk bij het maken van de deze kaars,
dat de mal onderste boven staat. Het is
handig om van te voren een schets te
maken van het landschap dat men wil
gieten en dat dan ook onderste boven
neer te leggen. Zet de mal een beetje
scheef en giet de “lucht” (hemelsblauw).
Als de was een stevig vel heeft gevormd,
de mal recht zetten en een beetje losse
waskorrels erop leggen. Dan nog blauw
opgieten tot de korrels met was bedekt
zijn. Dit zijn de wolken.
•	Giet nu een laag groene was. Direct na
het gieten met de lepel door de vloeibare
waslaag heen de onderliggende blauwe
laag een beetje wegduwen. Er ontstaan
dan deuken die vollopen met groene was.
Dit worden de toppen van de bomen aan
de overkant van het water.

•	Als de groene laag “leer hard” is, blauw/
turkoois opgieten. Dat wordt het meer.
Giet meerdere blauwe laagjes en maak
met de lepel her en der inkepingen
(=golfjes), niet te veel. Tenslotte weer
groen opgieten en met de satéprikker kanaaltjes in de onderliggende laag prikken.
Deze lopen vol met het groen en zien
eruit als gras/riet.
•	Los de kaars, als deze koud is, uit de mal
en plak of teken met de versierwas en/of
kleurwaspen meeuwen in de lucht en een
bootje op het meer.
•	Gebruik je fantasie voor het creëren van
andere landschappen.

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

