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Materiaal:
dennenkrans
dennenappelmix
kaneelstokjes
tempex ring
viltsterren
jutekoord
kaarsenhouders
katoenen decoratielint

kaarsengietvorm
kaarsenwas
lont
waspigmenten
sierwasplaten
uitsteekvormpjes

adventskrans
Stralende

Als eerste bevestig je de tempex ring met het lijmpistool op de dennenkrans 
en zet (lijm) je de kaarsenhouders erop. Vervolgens lijm je de grote en kleine 
dennenappels op de ring tot er geen witte plekken meer zichtbaar zijn. Open 
plaatsen kunnen gemakkelijk worden verhuld met kaneelstokjes.

De dennenkrans versieren:

Omwikkel nu beide kransen losjes met een jute koord en het katoenen lint.
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Afhankelijk van welke kaarsen je op je adventskrans wilt plaatsen, kies je 
dienovereenkomstig een gietvorm uit. Wij hebben besloten om de gietvorm 
„klokvorm spits“ te gebruiken.

Voordat je begint met gieten, knip je de lont zodanig af, dat deze uiteindelijk 5 
cm langer is dan de hoogte van de kaars. Rijg hem in de gietvorm en bevestig 
hem met een naald.

Nu smelt je de kaarsenwas in een smeltkroes. Het zou ideaal zijn als de hele was 
in één keer gesmolten wordt, zodat alle kaarsen dezelfde kleur hebben. Als de 
was vloeibaar is, kun je de waspigmenten toevoegen. Voor de kleur lila hebben 
we violet gemengd met een vleugje rood en zwart.

Ongeveer 3/4 van de geverfde vloeibare was giet je nu in de 4 gietvormen en 
laat het een nachtje uitharden. De volgende dag zal je zien dat de was een 
beetje verzonken is. Verwarm de resteren kaarsengietwas nog een keer en vul 
de ontstane verlaging in de kaars aan.

Nadat ook de tweede laag goed droog is, kun je de kaarsen uit de gietvorm 
halen. Hierbij houdt je de gietvorm kort onder ijskoud water en tikt deze lichtjes 
op een tafel. Dit maakt dat de kaars loslaat en uit de vorm komt.

Nu moeten de kaarsen nog worden versierd. Halveer de wasplaat en maak ster-
vormen op elke helft. Op twee kaarsen bevestig je de individuele sterren en op 
de resterende twee kaarsen plak je de negatieve stroken.

Knip de lonten op de juiste lengte af en klaar is de adventskrans met je zelf 
gegoten kaarsen.

Kaarsen gieten:


