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Waxbal ... 
... basisinstructiesDoor onze charmante waxballen ontstaat een gezellige sfeer in je huis. 

De waxballen zijn gemakkelijk te maken en zullen dus veel 
bewonderende blikken ontvangen!

Smelt de dompelwas in een pan of de wassmeltkroes. Let daarbij op de temperatuur! De houder moet een 
diameter van ten minste 16 cm hebben. Voor verdere verwerking, moet de was een temperatuur van 60 ° 
hebben.

Tot de was gesmolten is, kun je de twee ballonnen in elkaar 
vouwen. Blaas daarvoor een ballon een beetje op, en bevochtig 
hem met wat water met afwasmiddel en schuif hem dan op het 
afgeronde einde van een pollepel, zodat je hem in de inblaas-
opening van de andere ballon kunt schuiven. Vul de binnenste 
ballon met water. Hij moet nog voldoende plaats hebben in de 
pan! Leg een knoop in het uiteinde. Nu dompel je de ballon in 
de met was gevulde pan. De was moet omhoogstijgen en de 
ballon zo ver mogelijk omhullen. Trek hem eruit en plaats hem 
op een met bakpapier bedekte onderlegger. De was koelt bin-
nen een paar seconden af. Herhaal dit proces 2-4 keer.

Je waxbal is nu al vrij stabiel. Kleur nu de was en dompel de bal 
weer in de was. Herhaal het proces nog 2 keer. Je kunt ook ge-
bruik maken van verschillende kleuren. Begin met de lichtste en 
breng dan voor elke andere laag andere kleurpigmenten aan. 
De bal wordt vooral leuk wanneer de andere kleur rand steeds 
na ongeveer 2 cm begint.

Open de knoop of prik met een naald in de ballon en laat het 
water eruit lopen. De bal heeft nu nog een rand die niet mooi 
is. Voor het rechtmaken van de rand gebruik je een bakblik met 
bakpapier. Verwarm het kort op de kookplaat en zet de bal met 
het hoofd op het bakblik. Wrijf de bal gelijkmatig over de plaat, 
zodat een gelijkmatige rand ontstaat. Vul de bal met een beetje 
zand of steentjes en plaats een theelichtje in het midden.
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