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Egy méhviaszlép számos hatszögletű cellából áll. A viaszt a méhek testének viaszmirigyei termelik. A 
lépek cellái születési helyként és méz tárolására szolgál. 

Az ebben a készletben használt, kiváló minőségű lépek 
100 %-ban tiszta méhviaszlépek, korommentesen  
égnek le. A méhviaszgyertyák tekercselésének régi 
hagyománya van. A munka ezzel a kellemesen puha  
és különösen nagyszerűen illatozó alapanyaggal  
nagyon szórakoztat és egyszerűen és gyorsan valóban 
szép eredmények érhetőek el.  

A méhviaszlép jól megmunkálható szobahőmérsék- 
leten. Ha szükséges rövid ideig melegíthetjük egy  
hajszárító segítségével. Egy sima üveg, fa vagy  
hullámpapír munkalap erre a célra kiválóan alkalmas.  
 

 

 
Anyaglista: 
4 Méhviaszlép 20 x 35 cm 
1 m Gyertyakanóc  
 
Munkafolyamat: 
1. Készítsünk egy egyszerű tömbgyertyát (cilinder forma):  

Gondoljuk át, hogy milyen magas legyen a gyertya, majd vágjuk le a darabot a méhviaszlépről. 
Könyedén vághatjuk barkácskéssel/szikével vagy egy ollóval. Ahhoz, hogy a vágási vonal egyenes 
legyen, használjunk vonalzót. Tipp: A penge, olló és vonalzó könnyedén lemosható meleg, folyó víz 
alatt.  

2. Vágjuk le a kanócot egy ollóval kb. 1,5 cm hosszabbra, mint a gyertya.  

3. Helyezzük a lépdarabot laposan az alátétre. Ahhoz, hogy a kanócot jól átölelje a viaszlép, fontos, 
hogy a kezdésnél a gyertyát különösen szorosan tekerjük fel. Hajlítsuk meg ehhez a kezdő élet a 
hüvelykujjunkkal néhány mm-t felfelé, helyezzük bele a kanócot és hajtsuk rá a viaszlépet. Most 
hengerítsük a méhviaszlépet a tenyerünkkel szorosan és enyhe nyomással egyenletesen a kanócra. 
Ügyeljünk arra, hogy pontosan dolgozzunk, hogy az él egyenes és egyenletes maradjon. Ha a 
gyertya vastagabb kell, hogy legyen, akkor csak fűzzünk hozzá egy további darab lépet. A végén 
nyomjuk rá erősen az élét, hogy elkerüljük a leválást.  

4. Most díszítsük a gyertyát:  
- Vágjunk maradék lépből csíkokat és hajtsuk rá ezeket a gyertyára. További maradványokból   
  készítsünk kis golyócskákat és nyomjuk rá a gyertyára.  
- Szaggassunk szaggatóformákkal különböző motívumokat a méhviaszlépből, majd nyomjuk rá  
  kézmeleggel a kész gyertyára.  

Számos különböző gyertyaforma lehetséges: 
- Tömbgyertya (cilinder forma): a fent leírtak szerint 
- Fokozatos gyertya: Vágjunk le különböző magasság léplapokat, majd hengerítsük őket egymásra.  
  Kezdjük a legnagyobbal és fejezzük be a legkisebbel.  
- Csavart gyertya (spirál forma): Vágjunk szét egy viaszlapot átlósan. A hosszú élnél kezdjük el a  
  hengerítést. Kísérletezzünk közben a különböző szögben történő szabásokkal.  
- Egy különleges hangulatot varázsolnak a méhviaszból készült karácsonyfák is.  

Fontos: Helyezzük a gyertyát egy nem éghető felületre, pl.: egy csinos üvegtányérra vagy terrakotta 
cseréplátétre. Rögzítsük néhány csepp viasszal vagy kész ragasztós viaszlappal.  

Tipp: A méhviasz természetes termék és elhalványul egy bizonyos idő után. Melegítsük fel a 
gyertyát rövid ideig egy hajszárítóval, hogy ismét új legyen éles, mézsárga színben világítson.  

Tipp: Mártsuk bele a kész gyertyából fent kiálló kanócot folyékony viaszba, hogy könnyebben meg 
tudjuk gyújtani.  

copyright Winkler Iskolaszer Kft.
www.winkleriskolaszer.hu




