
Wij zijn benieuwd!     Deel jouw creatieve resultaat met #debanier DeBanierCreatief baniercreatief de.banier Maken!

4090103 Wiek 20 cm, 10 stuks

2336817 Houten schijf, 2 stuks 

4090302 Paraffine 2 kg

4090330 Stearine 0,5 kg

1630925 Houten cocktailprikkers 10 cm 

24104.k Kaarskleurstof aniline

Kookpot

Aluminiumfolie

Blikken deksel

Snijmes

Nagel en hamer

https://debanier.be/wiek-10-stuks-20-cm-geparaffineerd-brandhaard-3-cm.html
https://debanier.be/houten-schijf-9-5-cm-2-stuks.html
https://debanier.be/paraffine-2-kg-smeltpunt-56-58.html
https://debanier.be/stearine-0-5-kg.html
https://www.debanier.be/houten-cocktailprikkers-10-cm-100-stuks.html
https://www.debanier.be/kaarskleurstof-aniline-10-g-voor-5-kg.html


Kaarsen zijn ideaal om tijdens de 
winterdagen extra sfeer in huis te 
brengen. Wij zijn grote fan van 
zelf kaarsen maken. Je kan zoveel 
vormen en kleuren maken als 
jezelf wilt. Voor deze knutseltip 
maakten we deze pluimen in 
zachte pastelkleuren. Mooi om 
zo als decoratie te gebruiken 
of prik de veer in een taart of 
kerstbloemstuk.

Werkwijze

 × Download en print het sjabloon op debanier.be/knutseltips. 
 × Knip de vormen uit.
 × Smelt kaarsvet in een kookpot en voeg de kleurkorrels toe.  
Let erop dat je het kaarsvet niet te sterk verhit!

 × Leg aluminiumfolie klaar in een blikken deksel.
 × Giet een laag van 3 mm kaarsvet in het deksel. Zet nadien het vuur onder de kookpot uit.
 × Verwijder een 3 tot 4-tal cm van het cocktailprikkertje. Verwijder het metalen steuntje van  
de wiek. Steek voorzichtig de cocktailprikker in het uiteinde van de wiek. 

 × Wanneer de laag kaarsvet gestold is maar nog warm en flexibel aanvoelt,  
snij je de vorm volgens het sjabloon uit.

 × Verwijder voorzichtig de aluminiumfolie met het overgebleven gestolde kaarsvet.  
Nu hou je enkel de uitgesneden vorm over.

 × Leg de lont met tandenstoker in het midden van je vorm en druk lichtjes aan.
 × Leg in het deksel nieuw zilverpapier, leg daarop je kaarsenvorm.
 × Ondertussen is het kaarsvet in de kookpot licht afgekoeld, die moet nog vloeibaar  
maar niet heet zijn. Giet voorzichtig een nieuwe laag kaarsvet over de lont.

 × Laat het kaarsvet opnieuw afkoelen.
 × Snij de vorm opnieuw uit en maak de typische inkepingen van een veer.
 × Verwijder het zilverpapier aan de achterkant van je kaars.
 × Klop met een nageltje twee gaatjes in het houten schijfje.
 × Steek de twee pluimen in het hout.

Kleuren mengen (de kleuren zoals in het voorbeeld) 

 × Oker: 1 deel lila, 3 delen ivoor, 4 delen geel, 5 delen bruin
 × Grijs: 3 delen ivoor, 2 delen zwart
 × Zacht wit: 3 delen lila, 2 delen ivoor


