
ZELF EEN KAARS GIETEN
Wil je (met Pasen) jouw eigen (Paas)kaars maken? Volg dan de stappen van onderstaand stappenplan.

1. Pak een snijplankje, lege verpakking van een chipsbus, schaar, kaarsenlont, ducktape, cocktailprikker, priem, oude resten
    kaarsvet die je au bain marie smelt, eventuele versierwas.
2. Knip twee (tegenover elkaar liggende) kleine driehoekjes uit de bovenkant van de lege chipsbus. Knip een stuk kaarsen-
    lont af dat de lengte heeft van de chipsbus + 8 cm meer.
3. Maak aan de onderzijde een klein gaatje in de bodem van de lege chipsbus.
4. Voer de kaarsenlont van onderen door de lege chipsbus. Tape het onderste stukje lont vast aan de chipsbus en knoop de
    lont aan de bovenkant vast aan de cocktailprikker. Leg de prikker overdwars in de twee kleine driehoekjes.
5. Giet gesmolten kaarsenwas in de lege chipsbus. Zorg ervoor dat de kaarsenlont in het midden bllijft. Laat 12 uur stollen.
6. Trek de verpakking van de gestolde kaars af en knip de kaarsenlont aan de onderzijde af.
7. Versier de kaars eventueel met versierwas tot een Paaskaars. 

Op blz. 2 staat een stap-voor-stap 
uitleg van deze knutsel.
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1. Zet alles klaar. 
   

2. Knip twee (tegen-
   over elkaar liggen-
   de) kleine driehoek-
   jes uit de bovenkant
   van de chipsbus.

3. Maak aan de onder
    zijde een klein gaat-
    je in de bodem van
    de lege chipsbus.

4. Voer de kaarsen-
    lont van onderen
    door de lege
    chipsbus heen.

6. Knoop de lont aan
   de bovenkant vast 
   aan de cocktail-
   prikker. 

5. Tape het onderste 
    stukje lont vast
    aan de lege
    chipsbus.

7. Giet gesmolten
   kaarsenwas in de 
   lege chipsbus. 

8. Trek de verpakking
    van de gestolde
    kaars af.

9. Knip de kaarsenlont 
    aan de onderzijde
    af.

10. Versier eventueel het 
      eindproduct met 
      versierwas.


