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Beton kaarsen
Handleiding

Benodigd materiaal (2 kaarsen) Artikelnummer Aantal
Kaarsen gietvorm - Ster, ca. 55 x 140 mm, 1 lont, per stuk, afdicht massa, 
1 houten staafje, incl. handleiding, 4-delig 727722 1

Kaarsen gietvorm - Ster, ca. 55 x 80 mm, 1 lont, per stuk, afdicht massa, 
1 houten staafje, incl. handleiding, 4-delig 727700 alternatief

Kaarsen compositiewas 1000 g 438050 1

Lont, rond, medium, ca. ø 3 mm, ca. 1,5 m, voor kaarsen van ca. ø 60 - 80 mm 479285 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 alternatief

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 alternatief

Aanbevolen gereedschap
Wassmeltpot, inhoud 1 ltr 486570 1

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Maatbekers, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
werkmat, plantaardige olie, borstelpenseel, keukenpapier, smeltpot (of glazen pot), 
schaar, eetlepel, (wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal (maatbeker), mengkom, 
spatel (oude garde), satéprikkers
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De gietvorm - ster van binnen rijkelijk met plantaardige olie 
bestrijken.

Beton volgens de product beschrijving klaarmaken.
De resterende ruimt in de vorm vullen met beton (lont blijft in de 
gietvorm). Beton ca. 1 - 2 dagen laten harden.

Verwijder de kaars met betonnen voet uit de vorm.
Het resterende vocht van het beton goed laten drogen. 
Satéprikker van de lont afhalen.
Lont tot op 1 cm boven de kaars afknippen.

Lont aan de onderkant van de gietvorm met afdichtmassa 
bevestigen.

De lont in het midden aan een satépikker vastmaken en over de 
opening plaatsen.

De kaarsen compositie was in de smeltpot of waterbad laten 
smelten. Gietvorm tot de gewenste hoogte met de vloeibare was 
vullen. De was laten harden.

Handleiding
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Rollen van karton, naturel, ca. ø 40/50/60/70/80 mm, ca. 50/100/150/200 mm hoog, 
100 stuks
Benodigd materiaal ca. 2000 g creatief beton (= 4 modellen)

615702 1

Pennenkokers van wit karton, rond, ca. ø 60 x 105 mm, 24 stuks, 
Benodigd materiaal: ca. 250 g creatief beton (per rol) 581591 alternatief

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 alternatief

Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml 572109 1

Theelicht glaasjes, rechte uitvoering, helder, ca. ø 56 x 67 mm, 6 stuks 954273 1

Kaarsen - gel was, transparant, ca. 750 ml, 600 g 447084 2

Kaarsen - gel was, transparant, ca. 3750 ml, 3000 g 447095 alternatief

Fijne glitter, 8 g, zilver 496544 1

Fijne glitter 8 g, goud 496533 alternatief

Glitter sterren set, van elke kleur 12 g, in zilver, goud en gekleurd, afmeting: ca. 6 x 6 
mm, 36 g 580160 alternatief

Art Deco lijmvernis pastos 50 ml 470496 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, zilverkleur 400361 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, goudkleur 400372 alternatief

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, koperkleur 436003 alternatief

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Maatbekers, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

Wassmeltpot, inhoud 1 ltr 486570 1

Benodigd gereedschap
werkmat, borstelpenseel, keukenpapier, smeltpot (of glazen pot), schaar, eetlepel, 
(wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal (maatbeker), mengkom, 
spatel (oude garde), smal plakband, satéprikkers
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Theelicht glas in passende kartonnen rol steken.
De binnenkant van de kartonnen rol rijkelijk met Formalate 
bestrijken 
(gebruik Formalate volgens de productinstructies).
De Formalate laten drogen.

Gelwas volgens productinstructies in de smeltpot (of in het 
waterbad) laten smelten. Glitters aan de vloeibare gelwas toevoe-
gen. Met een beetje gelwas het metalen plaatje van de lont op de 
bodem van het glas vastzetten. Het andere uiteinde vastknopen 
aan een satéprikker. Dit boven de opening van het glas hangen. 
Gelwas in het theelichtje gieten en laten afkoelen. Lont ca. 1 cm 
over de gelwas afknippen.

Creatief beton volgens de productinstructies klaarmaken.
Met een eetlepel het beton in de rol gieten.
Creatief beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
Verwijder de kartonnen rol en laat het restvocht nog even opdro-
gen.

De overgang van beton met het glas bestrijken met lijmvernis. 
(volg de product instructies van de lijmvernis).
Laat de lijmvernis drogen.

Met de zachte borstelpenseel het bladmetaal op de 
lijmvernis strijken.

Tip
Als je theelichtjes in plaats van gel wax 
wilt gebruiken, doe dan een paar stenen 
in het theelichtglas en plaats de thee-
lichtjes erop. 
Let op! Theelichtjes nooit zonder toezicht 
laten branden!

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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