Handleiding
Botanische kaarsjes
nodig
241 0450
241 0452
241 0451
097 0034
409 5352
409 0103
409 0104
197 1455
197 1415
theelichtje(s)
kiezelsteentjes

boetseerwas geel
boetseerwas blauw
boetseerwas rood
bloempot terra cotta met rand
wieksteuntje
wieken geparafineerd brandhaard 3cm
wieken geparafineerd brandhaard 6cm
Sandy art zand zwart
Sandy art zand geel
(eventueel)

omschrijving
Geen groene vingers? Deze cactus of vetplant kun je echt niet stuk krijgen.
Kneed een beetje blauwe en gele boetseerwas tot je een mooie groene kleur verkrijgt.
Kneed ook een beetje blauwe, rode en gele boetseerwas totdat je een bruine kleur
verkrijgt.
Vetplantje: verwijder het kaarsje uit het theelichthoudertje. Haal de wiek er uit en vervang
die door een langere wiek (brandhaard 3 cm) met een wieksteuntje. Bevestig een klein
bolletje groene was rond de wiek in het midden van het kaarsje. Boetseer de blaadjes
voor de vetplant. Werk aan de puntjes af met een beetje rode boetseerwas. Stapel de
blaadjes van groot naar klein rond de wiek en druk wat aan met een boetseerspatel in het
midden. Steek het geheel terug in het metalen houdertje.

Cactus: dicht het gaatje onderaan het bloempotje met wat was. Vul het bloempotje met
paraffine of steentjes. Maak een plat schijfje met bruine boetseerwas. Steek er in het
midden een wiek (brandhaard 6 cm) met wieksteuntje door. Leg dit bovenop de laag
paraffine of steentjes. Snij 5 schijfjes van de groene boetseerwas en boetseer zo een
cactus rond de wiek. Rol kleine bolletjes en werk er de cactus mee af.
Scheutje: dicht het gaatje onderaan het bloempotje met wat was. Boetseer rond een wiek
(brandhaard 3 cm) een scheutje. Plaats dit in het bloempotje. Vul het potje met een restje
boetseerwas en bovenaan een laagje Sandy art (zwart met een klein beetje geel).
Tip: zet de boetseerwas even in de zon, dat vergemakkelijkt het kneden.

