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Vlakke kaarsen maken
Voor speciale gelegenheden en feesten zijn 

vlakke kaarsen gemakkelijk te maken en zorgen 
voor een groot vlak voor decoratie. De gebruikte 
metalen smeltvorm kan voor meerdere toepassingen 

worden gebruikt!

Smelt een deel van het was granulaat. Vul het daarbij in een kleine container en plaats deze in een grotere 
container. Deze moet voor een derde met water gevuld zijn en op een kookplaat staan. Wanneer de was 
gesmolten is, de wasverfpigmenten toevoegen. Roer het was mengsel, tot de was dienovereenkomstig ver-
kleurd is. De was mag nooit DIRECT worden verwarmd!!!

Neem de smeltcontainer uit het waterbad en laat de was ongeveer 5 - 10 minuten afk oelen.

Vul de was tot de rand in de uitgekozen vorm. Leg vervolgens een of twee van de met was voorziene lonten 
in de vloeibare was. Dompel de lont met een kleine roerspatel stevig in de was. 
Het hoofdeinde van de lont steekt daarbij boven uit de kleine vorm.

Na het afk oelen van de was is de kaars al uitgehard en kan voorzichtig uit de vorm worden gehaald. Neem de 
vorm daarbij in de hand en buig deze met de andere hand aan de zijkant een beetje naar beneden. Daardoor 
laat de vorm aan deze kant van de kaars los. Herhaal deze procedure op verschillende plaatsen van de vorm. 
Daarna draai je de vorm naar de andere kant en klop je de kaars er voorzichtig met de geopende hand eruit. 
De van de vorm losgelaten kaars valt dan direct in je hand.

Als zich aan de rand van de kaars een kleine rand heeft gevormd, kan deze nu met een scherp voorwerp wor-
den bewerkt, zodat een glad kaarsoppervlak ontstaat.

De standaard voor de vlakke kaars wordt uit reliëfgietpoeder gegoten. Het poeder in de opgegeven meng-
verhouding met water mengen en in de gietvorm gieten. Smeer de standaard met verfh echter voor gietma-
teriaal in, dan kan het met elke verf worden beschilderd.

Belangrijke mededelingen bij het gebruik van de kaars:
Zorg ervoor dat de kaars stevig en veilig in de standaard staat. De kaars mag 
niet op de tocht staan, omdat anders het brandgedrag van de kaars wordt 
beïnvloed. Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en doof deze 
altijd bij het verlaten van de ruimte!!!
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