Kaars

van de maand

Pompoen
BENODIGDHEDEN:
DMJ-0002F
DMJ-0002B
DMC-0002B

Junior dompelset en
Junior kleurset óf
Combi 2B

DPW-00119

Composietwas T119 óf
andere paraffine

KLP-24…

Kleurtabletten oranje en groen

WPT-00210

Waxpit met pitvoet, extra lang

KPT-03x04

Platte pit

Naald, Ballon (klein, rond, geen waterballon)

Verwarm de was in een geschikte
dompelketel tot 70 – 75º C.
Knip 3 stukken pit van ongeveer 20/25
cm. Knoop de 3 stukken in het midden aan
elkaar.
Leg aan elk uiteinde van de pit een knoop.
Rijg een 4de stuk pit met behulp van de
naald onder de knoop door elk uiteinde.
Knoop het uiteinde aan elkaar tot een ring
van Ø 4 cm zodat een soort netje ontstaat.
Rijg het tuitje van de ballon door de ring
en vul de ballon met koud water. Vul tot
de ballon strak in het netje zit en tussen
de draden uitstulpt. Verdeel de draden
gelijkmatig over de ballon.
Knoop de ballon stevig dicht.
Pak de ballon bij de knoop beet en dompel
het geheel kort in de gesmolten was. Dompel
tot vlak onder de ring. Herhaal het dompelen
en wacht tussendoor tot de waslaag is
afgekoeld. Men kan de ballon tussentijds een
beetje met de andere hand ondersteunen
maar niet neerzetten. De waslaag barst dan
open. Het gewicht hangt dus de hele tijd aan
de hand. Maak de ballon dus niet te groot en
te zwaar. (1 liter = 1 kg).

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

Als de waswand dik genoeg is, (na minimaal
10 x dompelen) tenslotte 1 á 2 x dompelen
in oranje gekleurd dompelwas. Dan de ballon
met de knoop naar beneden in de wastafel
houden en stukknippen. Let op: het water
spuit dan onder druk uit de ballon. De ballon
verwijderen en de pitdraden één voor één
voorzichtig lostrekken.
Tenslotte heb je een holle bol in vorm van
een pompoen. Steek een geschikte pit erin
en vul de bol met wasgranulaat. Giet een
beetje vloeibare was op de korrels zodat
deze aan elkaar smelten en compact worden.
Giet bovenop nog een beetje oranje was. De
pompoenkaars is nu klaar.

Tip
Men kan het bovenste gedeelte van de pit
eerst in groene was dompelen. De pit wordt
dan zacht en kan rond een pen o.i.d. gerold
worden. Even wat koud water overheen laten
lopen en de pen eruit trekken. Je hebt nu
een groene krul aan het uiteinde. In de kaars
lijkt het dan op de steel van een pompoen.
Natuurlijk kan men de pompoen ook
zonder het “netje” maken, de vorm is dan
gewoon rond, of in een andere kleur. i.p.v.
overdompelen kan men de kleur ook met
een kwast op de bol strijken. Dat geeft
weer een ander, natuurlijk structuur aan het
oppervlak.

•	Laat je fantasie de vrije loop bij het
produceren van diverse pompoenen.

