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Knutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Benodigd materiaal:
Kaarengel 
Glas (als aquarium)
Pit voor kaarsen
Glasminiaturen (kleine vissen), 

Benodigd gereedschap:
Wassmelkan,
1 rondhoutje of breinaald om 
pitgat voor te prikken.

Een aquarium maken .... 

De gekleurde kiezelsteentjes was je goed en droog ze af. Daar-
na leg je de kiezelsteentjes onregelmatig in het glas.

Leg de schelpen en groene algen op de steentjes. Je verdeelt 
alles met een lepel.
 
Zonder te roeren smelt je de kaarsengel langzaam op het elek-
trisch fornuis. Als ALLES gesmolten is, kun je, als je wilt, een 
paar druppels kaarsen geurolie erbij druppelen.
 
Giet langzaam de vloeibare gel in het glas. Je giet zo veel gel 
in het glas zodat het gehele decoratiemateriaal bedekt is (maxi-
maal tot de helft van het glas).
 
Nu laat je het geheel goed afkoelen.
 
Vervolgens de glazen visjes plaatsen. Let op de optiek! De gla-
zen vissen moeten eruit zien alsof ze zwemmen.
 
Nu een tweede keer vloeibare gel in het glas gieten tot de vissen 
volledig bedekt zijn en het glas vol is. Vervolgens weer alles la-
ten afkoelen. 
 
De pit: met een rond voorwerp een gat in de gel voorsteken. 
Vervolgens steek je een pit in het voorgestoken gat in.

Om een luchtbeleffect te bereiken, roer je de vloeibare kaarsengel met een houten stokje een of twee keer 
door. Daarna de gel in het glas gieten. Wanneer de gel koud wordt, verschijnen er plotseling bellen! Maar 
VOORZICHTIG: langzaam omroeren .... en slechts twee, maximaal drie keer! Want hoe meer en hoe sneller 
je roert, hoe sterker het luchtbellen effect wanneer de gel afkoelt!

... in 8 stappen! 

Het luchtbelleneffect - Tip voor professionals: 

schelpen, algen, decora-
tiesteentjes in verschillende 
kleuren, kiezelsteentjes
Geurolie




