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Materialen:

 was pastilles
 uitsteekvorm hart en een porseleinen kopje
 was pigmenten in rood en bruin  aluminiumfolie
 lont
 houten stokjes
 spijker

Kleine cadeautjes zijn altijd erg in trek.

Naast de klassieker „chocolade“ kan je ook zelf

creatief worden en gewoon zelf mooie geschenken
knutselen. Met weinig inspanning ontstaan zo
grappige en unieke cadeaus!

Knutselidee

N°101.650 - Originele Geschenken

Benodigde tijd: ca. 20 min

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk

 
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com
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Hart

uit aluminiumfolie een vierkant, dat iets groter is dan het hartvormpje
1. Knip
(+ 1 cm). Leg de vorm op de folie en druk op de overtollige resten folie stevig
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de was en kleur deze met het bruine pigment. Zodra het de juiste
1. Verwarm
temperatuur heeft bereikt, kun je de was in het bv. kopje gieten.

tegen de rand van de vorm. Voor het gieten leg je de vorm op een vlakke
ondergrond (onderlegger).
de was volgens de handleiding en verf het in de gewenste kleurschakering.
2. Smelt
Nu kun je een zeer kleine hoeveelheid was in het hart gieten en controleren of de
aluminiumfolie alles goed afdicht! Kleine openingen worden door deze waslaag
gesloten. Wacht tot de laag goed gestold is en daarna giet je de vorm met niet al
te warme was.

de was bijna hard is, steek je met een spies of spijker een gaatje in het midden
3. Als
van de kaars. Steek een lont met de juiste lengte in het gat. Nadat de was volledig
uitgehard is, kun je het hart uit de vorm verwijderen.

met een spies of een spijker een gat voor de lont, voor de was gestold is.
2. Prik
Met behulp van de stokjes, kun je het lont in het midden vastzetten
(zie afbeelding 1).

zich in het midden van het kopje een kuiltje vormt, moet je nog een
3. Indien
beetje was nagieten.

Tips:
Als je lonten/pitten met een plaatje gebruikt,
bespaar je jezelf het insteken achteraf!

Afbeelding 1

Er is heerlijke kaarsen geurolie - verleen je cadeaus een
heerlijke geur.
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Plaats ze in een cellofaan zakje, bind deze dicht met een
satijnen lint en ze zijn mooi verpakt.
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