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H a n d l e i d i n g 
k a a r s e n  m e t  w a x -

d e s i g n e r

Handleiding 

1. Leg het sjabloon op een doorzichti-
ge hoes en plak de hoeken vast met 
plakband. Bestrijk, met een spatel, 
het sjabloon met de waxdesigner 
goud, laat het goed drogen en 
herhaal dit twee keer. Elke keer goed 
laten drogen.  

2. Pak de perforeerstift en haal het eers-
te vierkant los.  

4. Leg het gewenste sjabloon (of ook een tekening/afbeelding) onder 
de doorzichtige hoes en schilder met de waxdesigner de contouren 
of de gehele afbeelding. Laat het goed drogen. U kunt ook, wanneer 
u de contouren geschilderd heeft, met een andere kleur de tussenlig-
gende vlakken kleuren. Laat het geheel weer goed drogen.     

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal 

Stompkaars, wit, ca. 70 x 150 mm   427288  1

   Of een andere gewenste kaars   

Was-designer, elk 30 ml, in zilver, goud en 
parelmoer, set 3 stuks

  415575  1

Sjabloon Mask Stencil ‘Circles Fantasy, ca. 150 
x 150 mm

  574662  1

   

Aanbevolen gereedschap:   

Snij- en perforeerstift voor was  314662  

Doorzichtig zakje   

Plakband (tesa)   

3. Plaats deze daarna met de perfore-
erstift op de (op kamertermpertuur) 
kaars en druk het goed aan. Zo 
versiert u de hele kaars.   
Tip: U kunt ook een deel van het  
sjabloon in het zilver maken, zodat 
u de kaars in twee kleuren kunt 
versieren.    

Het maken van een complete waxplaat 
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5. Bestrijk het gehele oppervlak met een ander kleur, 
laat het drogen en herhaal dit nog een keer. Opnieuw 
weer goed laten drogen.  

6. Nu kunt  u de waxplaat voorzichtig van de doorzich-
tige hoes afhalen en de waxplaat in zijn geheel op de 
(op kamertemperatuur) kaars drukken. 

Veel plezier en succes gewenst!    
Het OPITEC-creatiefteam


