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BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012

KREAÍTVAN ELKÉSZÍTETT VIASZLÁMPÁSOK

Márványozott fényhatások
Hangulatos lámpások viaszból, amelyek minden évszakban díszítik a házat és a kertet.
Festéssel, szalvétatechnikával vagy dekoratív papírokkal ragasztva válnak az 
egyes darabok csodás ajándékokká. 

TIPP
Ajánljuk a lámpás aljának homokkal való
megtöltését (kb. 1 cm magasságban), hogy
ne olvadjon meg a teamécses az aljában.
Gyertyát vagy teamécsest is használhatunk
pohárban. A fényfűzérek is nagyon hatáso-
san néznek ki. Ha a lámpás nem jön ki a
formából, akkor segíthet, ha hidegre vagy 
a fagyasztóba tesszük egy kicsit. 

1 Az öntőforma belsejének dupla

mennyiségét töltsük bele viasz pasz-

tillából az olvasztóedénybe. Olvasz-

szuk meg a viaszt teljesen a vízfür -

dő ben, amíg a kb. 80 – 90 °C-ot el

nem éri. Ellenőrizzük le a vi aszt a

viaszhőmérővel, mivel a viasz túlhe-

vítése zavarossá, elszíneződötté és

eldeformálódottá te heti a gyertya-

öntőformákat. A viasz hőmérő tisztí-

tásához egyszerűen használjunk

konyhai törlőt. Eset legesen adjunk

még színt a viaszhoz, amelyet old-

junk fel teljesen és öntsünk a kiön-

tőformába. Hagyjuk 45 – 60 percig

ki hűlni. 2 Amint a felső viaszréteg

0,5 – 0,8 cm vastag lesz, vágjunk ki egy

szikével, 0,5 – 0,8 cm-re a peremtől,

körben egy fedelet és ezt emeljük le.

3 A még fo lyékony viaszt öntsük visz -

sza az olvasztóedénybe. 4 A lám-

pást az ön tőformában hagyjuk telje-

sen kihűlni, majd húzzuk ki óvatosan

a formából és simítsuk le a felső

peremet késsel. 5 Töltsünk a vödör-

be annyi vizet, hogy a lámpás bele-

mártásával a víz ne follyon ki. 2 – 3

különböző színű, tetszés szerinti már -

ványfestékből csepegtessünk a víz -

re, egy vékony festékréteg keletkezik.

6 Most nyomjuk bele gyorsan a lám-

pást srégen a vízbe, anélkül, hogy a

víz belefolyna a lámpásba, majd húz-

zuk ki azonnal. Ezt a lépést ismétel-

jük meg annyiszor, amíg a lámpás

szép színessé nem válik. 


