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Benodigde materialen:
Stompe kaarsen; sierwasplaten in lichtblauw en wit; sierwas
stroken zilver 2mm; marmerverf lichtblauw, wit, zwart en zilver; mozaïeksteen in zwart; halve kralen in wit; strassstenen in
kristal, wasliner zilver of glitter;

Benodigd gereedschap:
kommetje,
behanglijm,
stokjes,
kunstenaarsmes

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Elegante kaarsen
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Elegante kaarsen
Deze kaarsen zijn uniek! Met behulp van marmerverf ontstaat een uniek patroon.
Parels, wasliner en strasssteentjes „verﬁjnen“ daarna de eenvoudige stompkaars. Of
het nu als een geschenk is of voor je eigen huis, deze stijlvolle kaarsen worden beslist
een „eyecatcher“!

Materiaal voor beide kaarsen:

1

Roer de behanglijm in een ondiepe kom
aan. Voeg de marmerverf toe en met een
stokje vervormen. Als het plaksel redelijk
vloeibaar is, vloeien de kleuren beter.

2

De sierwasplaat er voorzichtig inleggen
en licht aandrukken, zodat het hele oppervlak goed met verf bedekt is. Haal de
plaat eruit en het plaksel onder stromend
water eraf wassen. Het oppervlak daarbij
niet aanraken, alleen het water erover laten stromen. De plaat moet nu minstens 12
uur verticaal staan (ergens tegenaan laten
leunen) en drogen.

3

Uit de platen stroken snijden in de gewenste
breedte en op de stompkaars aanbrengen.
Overgangen en randen zoals weergegeven
van sierwas stroken voorzien.

4

De witte vlakken uit een witte sierwasplaat
snijden en volgens de afbeelding aanbrengen. Op het vierkante vlak de mozaïeksteen aandrukken en met behulp van een
kleefwasplaatje de witte halve parel aanbrengen.

5

Bloemen op de blauwe plaat voortekenen en
voorzichtig uitsnijden. Op het rechthoekige vlak leggen en in het midden een
strasssteen plaatsen. Enkele lijnen met een
waspen in zilver of glitter zilver natekenen
en daarop een witte halve parel aanbrengen.

Stompe kaarsen 15 en 20 cm
hoog
Wasplaten in wit en lichtblauw
Ronde sierwas stroken in zilver
2mm breed
Marmerverf in lichtblauw, wit,
zwart en zilver
Waspen in zilver/glitter
Mozaïeksteen in het zwart 1x1 cm
Halve kralen in wit, Ø 5 mm en 8
mm
Strassstenen in kristal Ø 5 mm
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Behangplaksel en een ondiepe
kom

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

