
bruin. Steek aan de bovenkant het stuk 
pit in de puntzak en vul de puntzak op 
met “slagroom”. (Slagroom maken: klop 
met de garde een beetje gesmolten was 
tot een luchtig, witte massa) giet er nog 
wat donkerbruine was overheen = choco-
lade.

TUINKAARS-ZUURSTOK
•  Verdeel de plaquet in 2 helften, vul een 

helft met ongekleurde was of een kleur 
naar wens halfvol. Laat afkoelen. Leg on-
dertussen de bamboestok en de pit klaar. 
Leg de pit tegen de stok aan en laat hem 
aan de bovenkant ca. 10 cm uitsteken. 
Als de wasplaat vast maar nog niet hard 
is, de stok met de pit aan het begin van 
de plaat leggen en de was rond de stok 
oprollen. Neem de stok met de was in de 
hand en kneed, van onder naar boven 
werkend, de was stevig rond de stok. De 
was wordt daardoor een beetje naar bo-
ven geduwd, let erop dat nog voldoende 
pit aan de bovenkant eruit steekt (mini-
maal 1 cm). Leg het geheel op de tafel 
en laat afkoelen. Overdompel dan met 
een felle kleur en druppel ringen in een 
contrasterende kleur eroverheen. Laat 
je inspireren door de kleur en vorm van 
zuurstokken.

•  Gebruik je fantasie voor het creëren van 
andere fakkels en tuinkaarsen.

DMC-00…    Combi (dompelbus en kleur-
bussen, b.v.DMC-0002B) óf 

DMJ-0002F 
en 0002B Junior dompel/kleurset

KLP-24…   Kleurtabletten naar wens  
(voor het kleuren van indoop 
kleurwas, 12 tabl/kg was)

DPW-00119 Composietwas T119

MPT-00030 Buitenpit nr. 3

MGP- 00010 Plaquet

MGP-00030 Bakpapier

BMB-01012 Bamboe óf
BMB- 00608 Bamboe

Gietkan, Garde, mesje

Lap Katoen

BENODIGDHEDEN:

Kaars 
     van de maand
Tuinkaars Zuurstok & 
Fakkel Cornetto

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

Voor het maken van tuinkaarsen/fakkels 
kan men restanten was gebruiken. Voor de 
kleurwas raden wij aan om schone, verse 
was te gebruiken.

•  Verwarm de was en kleurwas tot 70ºC, 
dompel de buitenpit in de was en laat 
hem afkoelen. Knip daarna stukken pit 
van de benodigde lengte (fakkels ca. 10 
cm, tuinkaarsen ca. 30 cm).

FAKKEL-CORNETTO
•  Knip een lap katoen van ca. 30 x 60 cm. 

Neem een bamboestok en splijt deze met 
het mesje 30 cm diep in tweeën, schuif 
de lap stof zo in de ontstane spleet dat 
er aan beide kanten een even groot stuk 
hangt, een dubbele vlag. Rol de stof rond 
de stok en trek daarbij een punt schuin 
omhoog. Er ontstaat een smalle puntzak. 
Maak de zak aan de bovenkant niet te 
breed, maximaal 5 cm. Zet de stof even 
vast met een spelt. Dompel de puntzak 
ongeveer 20 tellen in de was. Houd de 
stok horizontaal, draai hem een beetje 
rond terwijl die afdruipt en leg de stok op 
een tafel. Laat de was afkoelen en dompel 
dan het geheel nog een keer in de was, 
nu kort, gewoon erin en meteen weer er-
uit. Als de was weer is afgekoeld alles nog 
een keer in de gewenste kleur dompelen. 
Voor een Cornetto is dat oranje of licht 


