
Már a korai keresztény-
ségben a gyertya a liturgia
egy állandó része volt. Ezen
a módon kötődik a keresz-
tény tanítás ehhez a régi
szokáshoz. A gyertya Krisz-
tust jelképezi, a világ vilá-
gosságát. Engedje inspi-
rálni magát, hogy kreatív
legyen, egy gyertyát az
első áldozáshoz vagy
konfirmációhoz készíteni.

GYERTYÁK ELSŐ ÁLDOZÁSHOZ 
ÉS KONFIRMÁCIÓHOZ

Kreatívan 
viaszlappal

Gyertya arany
1A felső kehelyrészt aranyszínű vi as z-

lapból (Vl.) kivágjuk, a narancs szí nű

vl.-ra helyezzük és óvatosan rányom-

juk. A kehelyrészt úgy vágjuk ki, hogy

a bor látható legyen. Végül ezt a részt

az arany vl.-ra helyezzük és úgy vág-

juk ki, hogy egy vékony ke helyszél

látható legyen. A középső, kerek ke-

he lyrészt kétrétegűen arany ból kivág-

juk és rányomjuk. 2 A kehe ly talp kör-

vonalait, a kenyeret, a szőlő levelet

és a szőlőt arany Vl.-ból kivágjuk, a

pontokat az ábra alapján megjelöl-

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatun-

kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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ALAPANYAG
Gyertya arany:
Óriás tömbgyertya 200 x 70 mm
(Cikkszám 8205) lásd főkatalógus 178. oldal

Díszítő viaszlapok
(Cikkszám 8015.. natúr sárga-03, arany-18, narancs-20, 
almazöld-53, sötétzöld-59) lásd főkatalógus 181. oldal

Gyertya kék:
Tömbgyertya 60 x 40 mm
(Cikkszám 8207.. fehér-01) lásd főkatalógus 177. oldal

Díszítő viaszlapok
(Cikkszám 8015.. fehér-01, középkék-60, fekete-90, 
ezüst-92, fénylő ezüst-93, fénylő antik ezüst-94) 
lásd főkatalógus 181. oldal
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SZERSZÁMOK
Univerzális kés STUBAI
(Cikkszám 3315) lásd FK 145. oldal

jük és a kész kehelyrészek alatt rá -

nyomjuk. 3 A kenyeret háromszoros

natúrsárga vl.-ból kivágjuk és az elő-

reláthatólagos helyére nyomjuk. A ke-

resztet a kenyéren egy késsel óvato-

san bevágjuk. 4 A levelet almazöld

vl.-ból kivágjuk, rányomjuk és a levél -

erezetet a késsel bevágjuk. 5 A sző -

lőnek 9 golyócskát sötétzöld vl.-ból

formálunk és rányomjuk. 6 A kereszt-

nek egy 3 mm hosszú sötétzöld viasz-

lapcsíkot rányomunk, és végül egy

kissé véko nyabb arany színű csíkot

ráhelyezünk. Jó szórakozást!



Gyertya kék - 
Első áldozás.

Gyertya arany -
Konfirmáció.


