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Benodigde materialen:
kaars ovaal en rond, verschillende sierwasplaten,
sierwas randstroken goud, kaarsen tekenmedium en acrylverf
of waspen, glitter goud en zilver, strass-stenen, afdektape,
boek TOPP Festtagskerzen liebevoll verziert
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cutter,
naald,
penseel, houten spiesen
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Bloeiende kaarsenpracht

Bij feestelijke aangelegenheden mogen prachtige kaarsen niet ontbreken.
Met een beetje handigheid kunnen unieke stukken worden geknutseld.
Ovale kaarsen met een calla en een roos
Materiaal:

ovale kaarsen ca. 6,5 x 23,5 cm en 9 x 22 cm c.q. kaarsengietvorm, was in pastillevorm en lont,
sierwasplaten in groen, wit en geel,
sierwas randstroken in goud, 1 mm,
kaarsen tekenmedium en acrylverf of waspen in groen en wit,
afdektape en penseel,
glitter in goud

Teken op beide kaarsen eerst de achtergrond. Daarbij het vlak met

afdektape afplakken en de verf met een zacht penseel in strepen opschilderen. Verwijder de tape en laat de verf drogen.

D

e individuele onderdelen van de bloem uitsnijden, op de kaars aanbrengen en met gouden sierwas randstroken afzetten. De steel van de lange
zijde van een groene sierwas plaat snijden en aanbrengen, de bladeren
vormgeven. De bladnerven worden met een naald ingekrast.

Met sierwas randstroken krullen aanbrengen. De bloesemblaadjes kunnen met een zacht penseel of een beetje gouden glitter gebet worden,
dat laat ze sierlijk glanzen.

Met kleine bloemen kunnen ook taps toelopende kaarsen worden ver-
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sierd. De Calla op de taps toelopende kaars wordt zo versierd: een boven
taps toelopende wasrol voor een bloemstempel vormen en op het uitgesneden bloesemblad leggen. Deze eromheen doen en onder een beentje
samendrukken. De groene rechthoek onder lichte hoek aanleggen, om de
bloesem leiden, op de achterzijde met de vingernagel aandrukken en de
overtollige was afscheuren.
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Bolkaarsen met rozen
Materiaal:

bolkaarsen Ø 10 cm of gietvorm, was in pastillevorm en lont,
kaarsen tekenmedium en acrylverf of waspen,
sierwasplaten in wit en lichtgroen of groen,
strass-stenen in kristal, Ø ca. 5 mm,
glitterpoeder in zilver en eventueel groen, kleefwasplaatjes

H

et onderste deel van de kaars beschilderen. In de natte verf naar believen een beetje glitter
in groen c.q. iriserend strooien en goed laten drogen.

De roosjes worden als volgt opgebouwd: de kleine rechthoek voor het midden van de bloem

losjes oprollen en onder samendrukken. Daarna de cirkelvormen er omheen leggen. Begin met de
kleinste. Tot slot de bloem onder samendrukken en de bladeren boven
naar buiten
vormen.

V

oor het aanbrengen van de roosjes worden in de kaars met een
cutter ca. 6-7 mm grote, trechtervormige openingen geboord.
Rondom deze openingen worden de groene bladeren bevestigd.
De bladaderen worden met een spitse naald ingekerfd. De
bloemen in de gaten steken en met een houten stokje in het
midden van de bloesem in het gat drukken.

De rozenblaadjes kunnen aan de randen met een beetje glitter

in zilver worden versierd. Ten slotte de strass-steentjes met de kleefwasplaatjes tussen de bloemen aanbrengen.
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Opmerkingen:
Het vormen van de plastische rozen en calla vergt enige oefening!
De gebruikte kaarsen zijn niet uit ons assortiment en niet bij ons verkrijgbaar!
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Die Vorlagen bitte auf 200% vergrößern

Tot 200% vergroten!
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Diese Vorlage entstammt
dem TOPP-Titel 3737
„Festtagskerzen liebevoll
verziert“
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