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Benodigd materiaal:

kaars
waspen in verschillende kleu-
ren

Benodigd gereedschap:

tandenstoker of satéstokje

Kaarsen waspen basisinstructies
Ervaar een nieuwe techniek zodat je eentonige en saaie kaarsen in geweldige en 
onweerstaanbare eyecatchers veranderen kan. Het is bijna zonde om deze kaarsen 
aan te steken.

En zo worden ze gemaakt:

Leg eerst het vereiste materiaal klaar, zodat je naderhand 
niet alles nog bij elkaar moet zoeken. 

Je hebt de volgende dingen nodig: een kaars, kaarsen was-
pennen in verschillende kleuren, een tandenstoker of sa-
téstokje voor het vervormen van de was.
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Breng de was rechtstreeks uit de pen aan op de kaars. De 
was bestaat uit paraffi ne- en bijenwasbestanddelen. Dit 
heeft het voordeel, dat de kleur reliëf-achtig blijft na het 
opbrengen c.q. na het drogen en staan blijft.

Ga met een tandenstoker of een satéstokje in de nog 
vloeibare was heen en weer. Daardoor kri-
jg je interessante effecten. Afhankelijk van hoe 
je de kleur opbrengt en welk patroon je aanbrengt, 

krijg je verschillende patronen.
 

Probeer verschillende technie-
ken uit en je zult ervan versteld 

staan, dat de ene kaars nog mooier wordt dan de andere.

De was heeft in de regel tussen de 2 tot 4 uur nodig om te 
drogen. Plaats de kaars daarom op een rustige plaats, zodat 
deze in alle rust uit kan harden. De droogtijd is afhankelijk 
van de laagdikte en de temperatuur van de omgevings. Na 
een maximaal 24 uur is de kaars echter defi nitief uitge-
hard.

Je kunt de kaarsen waspen niet alleen op kaarsen gebrui-
ken, maar je kunt er ook producten gemaakt van hout, me-
taal, glas, tempex, leer, papier en karton mee versieren.

Benodigd materiaal:

kaars
waspen in verschillende kleu-
ren

Benodigd gereedschap:

tandenstoker of satéstokje

Kaarsen waspen basisinstructies


