Moeilijkheidsgraad: middel

Benodigde tijd:

ca. 1 uur
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Materiaal:



 bijenwaspastilles levensmiddelveilig
 katoenen stof en stofschaar

De juiste bijen

 bakpapier
 strijkijzer

was:

De bijenwasdoeken mogen alleen worden gemaakt met biologische, levensmiddelveilige was. Alleen deze pure was is antibacterieel en geschikt voor het
verpakken en afdekken van voedsel. De „normale“ bijenwas die wordt gebruikt
voor het gieten en ontwerpen van kaarsen is niet geschikt.

Duurzaam:

De wasdoeken zijn het duurzaam alternatief voor aluminiumfolie, vershoudfolie
en co. Zo bespaart u veel verpakkingsmateriaal en afval in het dagelijks leven.
Bovendien ruiken de doeken heerlijk naar bijenwas.

Knutselidee

Nr. 104.840 – Bijenwasdoeken BI

Z o werk t het:

De bijenwasdoeken worden op een kom of glas gelegd en door de warmte van
de hand geﬁxeerd. De warmte zorgt ervoor dat de doeken zich stevig tegen het
gewikkelde materiaal nestelen.
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

Werkwijze:

eerst de stukken stof af. Deze kunnen rond of vierkant zijn, gewoon op de
1. Knip
achterkant van de stof aftekenen en netjes uitknippen.
De randen zien er vooral mooi uit als je ze met een kartelschaar knipt (hier in
het voorbeeld hebben we een „normale“ schaar gebruikt).

nu het lapje op een laag bakpapier en strooi er bijenwaspastilles op. Begin
2. Leg
met weinig pastilles - je kunt tijdens het smeltproces altijd nog was toevoegen!
Na een paar doeken weet je hoeveel was je moet gebruiken!
het opstrooien leg je nog een laag bakpapier op de stof en strijk je het op
3. Na
de middelste stand. Nu smelten de bijenwaspastilles en dringen de pastilles in

Reiniging:

De bijenwasdoeken kunnen na gebruik eenvoudig met een vochtige
doek worden afgeveegd of onder lauw water worden afgewassen.

Niet geschik t

De wasdoeken zijn niet geschikt voor warm voedsel, rauw vlees of vis
en sterk geurend voedsel.

L evensduur:

Afhankelijk van de behandeling en het onderhoud van de doeken! Na
veelvuldig gebruik kunnen de wasdoeken een beetje broos worden strijk ze gewoon opnieuw en ze zijn zo goed als nieuw!

de katoenen stof.

herhaal je zolang, totdat de was volledig vloeibaar geworden is en gelijk4. Dit
matig in de stof verdeeld is. Zorg ervoor dat je bij het strijken slechts heel licht

Broodzakje:

Ook een broodzak kan met behulp van bijenwas worden omgevormd
tot een vershoudzakje. Smelt de was in een waterbad en breng het
met een penseel op de zak aan. Voor een optimale verdeling plaatst u
het tussen 2 lagen bakpapier - strijken - klaar!

aandrukt, anders zit er te weinig was in de stof!

5. Hang tot slot de afgewerkte wasdoek op om te drogen!
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