
Snij, als de plaat vast genoeg is, een smal 
rechthoekig stuk van de plaat. Zo breed als 
onderkant van  de basiskaars  en zo lang dat 
het over de smalle kant dubbelgevouwen 
bijna de lengte van de basiskaars heeft.
Maak in het midden een klein gat en rijg 
daardoorheen de pit van de basiskaars. 
De plak was hangt nu los over de voor en 
achterkant van de basiskaars. Knijp de 
randen van de plaat dicht en wrijf de was 
tussen duim en vingers dun en golvend 
uit. Vooral de snijwas kan heel dun en 
doorschijnend worden uitgerekt . 
Moduleer de was zodanig dat er vleugels aan 
de zijkant en een hoofd aan de bovenkant 
ontstaat. 
Of het een engel of een bengel/spook wordt 
is afhankelijk van de beschildering. Neem 
voor een spook de zwarte pen en teken holle 
ogen en mond. Voor een engel neem goud 
en teken dan rond het gezicht ook gouden 
krullen. 

•  Gebruik je fantasie voor het creëren van 
spoken voor halloween en engelen voor 
de kerst.

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

DPW-00005 Gietmix óf
WAX-00110  Plusmix

DPW-00030  Snijwas óf
WAX-00102 
of 00103  Transparante was

KPT-03x10  Platte pit 3 x 10

MAL-00131   Mal kegel of een ander  
geschikt model naar keuze

MGP-00010  Plaquet

VER-00301  Kleurwaspen zwart

VER-00310  Kleurwaspen goud

Gietkan, mesje

BENODIGDHEDEN:

Kaars 
     van de maand

Spoken en engelen

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

Voor het maken van een engel of spook 
volgens deze methode moet men eerst een 
basiskaars gieten. Geschikte modellen zijn 
alle taps toelopende mallen. 

Verwarm de was tot 90 º C en span de pit in 
de mal volgens handleiding (www.gildewerk.
com > service center > producttips). Giet  
een of meer basiskaarsen zonder kleur.  
Verwarm, als de basiskaars klaar is, de 
snijwas of transparante was tot 70 ºC en giet 
een dunne wasplaat  op de plaquet, ½ liter 
was per plaat is voldoende.


