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

Benodigd materiaal:
modelleermassa,
acrylverf of koudglazuur,
draad,
kaars

Benodigd gereedschap:
penseel,
een mes,
onderlegger, kom,
uitsteekvormpje, lijm

Kaarsenhouder modelleren
Klanten upload
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Kun je geen geschikte kaarsenhouder vinden?
Dan kun je heel eenvoudig een individuele kaarsenhouder van  

modelleermassa maken! De instructies tonen ook de vervaardiging van 
een leuke geluksbrenger decoratie!

Als eerste maak je van de modelleerklei een plaat. Je kunt hierbij het beste gebruik maken van 
een deegroller. Deze uitgerolde plaat wordt in de gewenste vorm gesneden. Je kunt daarna een 
patroon in de kaarsenhouder aanbrengen. Wanneer de kaarsenhouder een gebogen vorm dient te 
krijgen, laat je hem over een glazen kom drogen (zie foto). 
Na ongeveer 1 dag kun je het “bord” verder versieren. Acrylverf is hiervoor geschikt. 

Als alternatief, kunnen de gedroogde  
decoratieve voorwerpen met koudglazuur 
worden verfraaid!
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Wikkel het knutseldraad stevig rond een ronde pen. De zo ontstane spiraal voorzichtig van 
de pen schuiven. Wikkel de draadspoel rond de kaars, draai het knutseldraad achter de kaars. 
Tot slot plak je de decoratieve paddenstoelen op de draad of de kaars en plaats je deze op de 
gedroogde kaarsenhouder!

Uit de modelleermassa kunnen met uitsteekvormpjes willekeurige vormpjes worden gestoken. 
Afhankelijk van het seizoen kunnen het paddenstoelen, sterren, hartjes, ... zijn.
Na 1 dag is de modelleermassa volledig gedroogd en de vormen kunnen worden beschilderd en 
versierd.




