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INSTRUCTIES

Gietmassa & kaarsenpitten 
Let op! Smelt de gietmassa altijd au bain-marie en nooit rechtstreeks in een pan. Giet 
nooit koud water op hete gietmassa – de massa kan spatten en brandwonden veroor- 
zaken. Houd altijd een pannendeksel bij de hand tijdens het verhitten van de gietmassa. 
Giet geen gietmassa in de afvoer. 

Ga als volgt te werk:
1.Knip het pitgaren in stukjes van 25-30 cm 
lengte. De lengte van de pitten moet mini-
maal 5 cm overlaten tot de onderkant van de 
gietpan. 
Leg een knoopje op 1,5-2 cm van het uiteinde 
van de pit. Leg de pit over het stokje, zodat 
het knoopje van je af ligt. Zie afbeelding A.
Pak het knoopje vast en leg dit voor de pit 
naar rechts. Zie afbeelding B. 
Breng het knoopje van links af in het lusje, 
maar laat het buitenste pluimpje rechts 
liggen, zie afbeelding c. Houd het knoopje 
vast en trek de pit hard aan in de richting van 
het stokje. Zet de pitten vast met een tussen-
ruimte van 10 cm.

2. Zo knoop je vertakte kaarsenpitten:
Knip een pit op de door jou gewenste 
kaarslengte en knoop deze vast aan een 
stokje.
Rijg pitgaren met een corresponderende 
lengte op een naald en steek deze door het 
midden van de eerste pit.
Knoop de uiteinden vast aan het stokje. Dom-
pel op dezelfde manier als enkele kaarsen.

3. Schenk de gietmassa in een smeltpan 
en plaats deze in een pan met water op het 
fornuis. Smelt de massa bij een temperatuur 
van 70 °C. 

4. Vul water met een temperatuur van 70 °C 
bij totdat de gietmassa tot bijna aan de rand 
van de pan komt. 

5. Het is heel belangrijk dat zowel de giet- 
massa als het water op een temperatuur van 
70 °C blijven. De gietmassa moet op het water 
drijven. 

6. Dompel de pitten, die aan stokjes zijn vast-
geknoopt, onder in de gietmassa. Ze mogen 
niet tot in het water zakken. Dan worden de 
pitten nat en deze gaan dan knetteren tijdens 
het branden. De pitten moeten volledig in de 
gietmassa worden ondergedompeld.
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7 8 7. Til de pitten op en trek ze recht.

8. Hang ze op op een droogrek.  

9. Ga door met dompelen en laat ze tussen 
elke dompeling afkoelen.
Als de kaarsen niet afkoelen tussen de dom-
pelingen, smelt de gietmassa en vloeit deze 
weg. De kaarsen worden dan dunner. Als je 
veel kaarsen dompelt, moet je gietmassa met 
een temperatuur van 70 °C bijvullen. Snijd  
regelmatig de druipers weg die helemaal 
onder aan de kaars ontstaan.

10. Als de kaarsen de gewenste dikte hebben, 
maak je ze aan de onderkant glad met een 
mes. Laat ze vervolgens aan het rek hangen 
totdat ze echt helemaal koud zijn. 

Inhoud van de verpakking (741021)
1 kg kant-en-klare gietmassa, bestaande uit 
paraffine en stearine. 
Ca. 5 meter pit (nr. 10).

Wat heb je nog meer nodig:
• Bloemenstokjes 
• 2 pannen
• Smeltpan 
• Thermometer 
• Gietpan 
• Schaar 
• Scherp mes 
• Rek om de kaarsen op te hangen

Benodigde materialen:
Eén kaars (klassiek type) weegt ca. 50 g.
1 kg gietmassa geeft ca. 20 kaarsen. 
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