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Benodigde materialen:
was pastilles,
wasverfpigmenten,
wasvorm vierkant,
reliëfgietpoeder

Benodigd gereedschap:
was smelter,
afdektape
onderlegger
lege beker

Windlichtje van was
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Benötigtes Werkzeug:
Wachsschmelzgerät,
Abdeckband,
Unterlage,
leerer Becher

Windlichtje van was
Indrukwekkende decoraties bestaan meestal ook uit kaarslicht. 
Een windlichtje uit was verspreid een mooi, en diffuus licht 
en creëert gezelligheid. Met de juiste apparatuur is het ver-

vaardigen helemaal niet moeilijk!

Bepaal de hoogte van het windlichtje en smelt de over-
eenkomstige hoeveelheid was. Daarvoor de was pastilles in 
een wassmeltkan of in een wassmelt apparaat brengen en 

indirect in een waterbad bij 80 - 90 °C verwarmen. De temperatuur 
van de was heeft een belangrijke invloed op de gladheid van het op-
pervlak van het windlichtje! Met wasverfpigmenten de was inkleuren - 
voorzichtig doseren, omdat de lantaarn nog doorschijnend moet zijn.

De opening van de gietvorm aan een zijde met afdektape of plak-
band dichtplakken, zodat parallel aan de zijwand ongeveer 1,5 cm 
afgedekt is. BELANGRIJK: plakband/tape goed aandrukken, zodat 

de vloeibare was niet weg kan lekken!
De gietvorm met de afgeplakte zijde op een vlakke ondergrond leg-

gen, de afgeplakte rand mag niet schuin liggen.

De 80 - 90 °C hete was in een beker (bijvoorbeeld lege yoghurt be-
ker) gieten en daarmee een ca. 5 mm dikke wand gieten.

Nadat de wand voldoende afgekoeld is (20 - 30 minuten), plakband/
tape verwijderen en de volgende wand op dezelfde wijze gieten.

Wanneer alle vier de wanden gegoten en uitgehard zijn, zet men de 
gietvorm rechtop en giet een 5 mm dikke bodem.

Benötigtes Material:
Wachspastillen,
Wachsfarbpigmente,
Wachsform, Docht

Benodigd gereedschap:
was smelter,
afdektape
onderlegger
lege beker

Benodigde materialen:
was pastilles,
wasverfpigmenten,
wasvorm vierkant,
reliëfgietpoeder
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Benodigde materialen:
was pastilles,
wasverfpigmenten,
wasvorm vierkant,
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Benodigd gereedschap:
was smelter,
afdektape
onderlegger
lege beker

Windlichtje van was

Na afkoeling van het windlichtje, deze voorzichtig uit de gietvorm 
verwijderen. Indien nodig de bovenrand van het windlichtje met een 

scherp mes rechtmaken.

Het afgewerkte windlichtje kan met decoupage (servettentech-
niek), waskrijtjes of sierwas platen worden versierd. Als „glazuur“ 
kan het windlichtje in pure, op 90 °C verwarmde paraffi ne worden 
gedompeld (windlichtje daarbij met beide handen aan de binnenkant 
vasthouden). Een beschermende coating kan men ook met kaarsen 

glanslak verkrijgen.

Tot slot is het aan te bevelen om de bodem van het windlichtje van een 
laagje gips te voorzien, zodat het theelichtje de bodem niet smelt.




