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Kaarsen maken - Inspiraties

Hier vind je nieuwe inspiraties hoe je kaarsen kunt versieren. Ideaal voor een 
bruiloft of verjaardag. Laat je inspireren en maak een nieuwe kaars naar je eigen 

wensen en ideeën! Het Aduis team wenst je veel plezier en succes!

Huwelijks - kaars:
Materiaal:

* Gietvorm golven (niet bij Aduis in het assortiment)
* Sierwasplaat 
* Sierwas randstroken
* Decoratie van was: kelk, duiven, trouwringen 

Instructies:

Nadat je de kaarsen gegoten hebt en deze uit 
de vorm hebt verwijderd, snijd je de sierwas-
plaat zo op maat, dat je deze aan de voorkant 

van de kaars aan kunt brengen en een rand van circa 
1 cm er omheen vrij hebt. 

Rondom de sierwasplaat, breng je nog een 
sierwasstrook aan. 

In de rechter bovenhoek bevestig je daarna 
nog de duiven en daaronder de trouwringen, 
links onder nog de beker en als je wilt, kun je 

rechts in de hoek onder nog een krabbel plaatsen 
met „Bruiloft“.

Tip: Was kun je het beste met een 
scalpel of een priknaald snijden.
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Tip: Was bevestig je aan elkaar met 
de warmte van de hand en een zachte 

druk. 

Marmer - kaars: 
Materiaal:

* Gietvorm tweepuntig (niet bij Aduis in het assortiment)
* Sierwasplaat 
* Sierwasstroken 

Gouden bruiloft - kaars:
Materiaal:

* Discus gietvorm (niet bij Aduis in het assortiment)
* Sierwasplaat 
* Sierwasstroken 
* Decoratie elementen: hoeken, cijfers (50)

Instructies: 

Nadat je de kaars gegoten hebt en deze uit de 
vorm hebt verwijderd, snijdt je de sierwasplaat 
op maat. Je hebt aan elke zijkant een strook 

nodig en boven op de pit bevestig je er ook een. 

Nu snijdt je nog 9 driehoeken uit de sierwas-
plaat, deze bevestig je aan de voorkant. Ron-
dom de driehoeken, leg je nog een rand van 

sierwasstroken. 

Kaarsen maken - Inspiraties
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Tip: Er zijn gietvormen, die je ook 
tot halverwege kunt vullen, zo kun je 

kleine kaarsen maken.
Bijvoorbeeld tweepuntig, golven, ...

Instructies:

Nadat je de kaars gegoten hebt en uit de vorm 
hebt verwijderd, snijd je de sierwasplaat op 
maat. Je hebt een driehoek nodig, welke voor  

      en achter bij de discuskaars naar beneden wijst. 

Op de plaat plak je nu de cijfers (decoratie element 
50). Rondom de driehoek leg je nu nog een 
sierwas randstrook (in goud). Stickers als ge-
tallen of krullen zijn ook geschikt! 

Rechts, links en onder de driehoek bevestig 
je een krul - deze kun je van de sierstroken 
maken. Onder de driehoek breng je links en 
rechts nog een hoekelement aan. 

De kaars nog mooi inpakken en eventueel nog 
een oud echtpaar ervoor plaatsen.

Golven - kaars:
Materiaal:

* Gietvorm golven (niet bij Aduis in het assortiment)
* Sierwasplaat 
* Sierwas randstroken 

Kaarsen maken - Inspiraties
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Tip: Als je de wasplaten ongeveer 15 
minuten in de koelkast legt, kun je ze 

ook met een stans bewerken. 

Instructies:

Nadat je de kaars gegoten hebt en deze uit 
de vorm hebt verwijderd, snijd je de sierwas-

plaat op maat. Je hebt vijf gelijk grootte ruiten-
vormen nodig.

Deze bevestig je op de voorkant van de 
kaars. Om de ruiten heen leg je een sierwas 
randstrook.

Boven bij de pit, breng je rondom de kaars 
ook nog een rand aan.

Bloemen design - kaars: 
Materiaal:

* Tweepuntige gietvorm (niet bij Aduis in het assortiment)
* Sierwasplaten 
* Sierwas randstroken 

Kaarsen maken - Inspiraties
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Instructies: 

Nadat je de kaars hebt gegoten en deze uit de 
vorm hebt verwijderd, snijd je de sierwasplaat  
zo op maat, dat deze op de voorkant van de 

kaars past.

Laat boven en onder ca. 1 cm vrij. 

Op de linker- en rechterkant van de twee-
puntige kaars breng je een strook van de 
roze/zilveren plaat aan.

Ten slotte leg je om de sierwasplaat, nog 
een rand.

Tip: De sierwas randstroken, moet 
je voor het uit elkaar trekken met 

een scalpel of een priknaald van 
elkaar los maken.

Kaarsen maken - Inspiraties

De fi rma Aduis heeft niet alle gebruikte 
artikelen in het assortiment. Het 

actuele assortiment kunt u vinden op 
www.aduis.com. 




