Producttips
Drijfkaarsjes gieten
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Gietmal voor drijfkaarsen
Pit voor drijfkaarsen
Paraffine en stearine of gietmix (kant-en-klaar)
Mini-Bain
Elektrische kookplaat of gietketel
Roerstaaf
Thermometer
Kleurpillen (alleen voor gekleurde drijfkaarsen)

Stap 1
de was aanmaken
•
•
•
•

Meng 7 delen paraffine en 1 deel stearine of gebruik gietmix
Verwarm tot maximaal 90°C
Voeg eventueel een kleurpil toe (verhouding: max. 1 pil per liter)
Goed roeren

Tip: Geef drijfkaarsjes een lekker luchtje mee met één van de vele soorten parfumolie van
Gildewerk. Soms is het beter om dan geen stearine toe te voegen aan de paraffine. Stearine
kan de geur en de kleur beïnvloeden.
Stap 2
het gieten
•
•
•
•
•

Vul de vormpjes in de mal tot iets onder de rand met was
Wacht tot een vlies op de was ontstaat
Plaats een pit in elk vormpje
Laat de was stollen; de kaars zal ietsje krimpen
Vul de vormpjes tot aan de rand bij met hete was

Tip 1: Het pitje blijft beter overeind staan als je eerst het vormpje vult met was en wacht met
het plaatsen van de pit tot een vlies ontstaat. Een tweede voordeel is dat de onderkant van de
pit rust op een laagje reeds gestolde was. In de drijfschaal komt de pit daardoor niet in
aanraking met water. De kaars brandt daardoor beter.
Tip 2: Door de mal in ondiep water te plaatsen koelen de kaarsjes eerder af.
Tip 3: Gooi nooit resten was door de gootsteen teneinde verstopping te voorkomen. Restjes
was zijn altijd opnieuw te gebruiken.
Stap 3
de kaarsen lossen
• Laat de kaarsen geheel afkoelen (eventueel in een ondiepe bak met water)
• Draai de mal om
• Druk de kaarsjes uit de mal

Tip: De kaarsjes lossen beter als u de mal dun invet met vaseline.

