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Jak zrobić świąteczną świeczkę?

Zastanawiasz się, jak zrobić swoją świeczkę? 
Wbrew pozorom to nic trudnego! Warto 
poświęcić trochę czasu i wykonać ją wyko-
rzystując np. resztki wypalonych świeczek, 
które zalegają nam w domu. Najtaniej jest 
również zrecyklingować poprzedni pojemnik 
po świecy, słoik z szerokim kołnierzem, 
ceramiczną doniczkę czy puszkę. 

Decydując się na pojemnik szklany wybierajcie 
te o grubszych ściankach. Świeczka DIY 
to fajny pomysł na prezent dla bliskiej osoby. 
Natomiast wpatrywanie się w płomień świecy, 
w topiący się powoli wosk działa kojąco 
i uspokajająco. Szczególnie teraz kiedy 
zmrok zapada szybciej i spędzamy więcej 
czasu w domu. 

d Szeroki słoik albo szklany pojemnik w wybranym kształcie,
d Wosk lub stare świece do rozpuszczenia  
    i stworzenia nowej,
d Knoty (nowe lub wyjęte ze starej świecy),
d Zielone gałązki i jarzębina, 
d Opcjonalnie zapachowy olejek,
d Wstążka,
d Młotek (jeśli używasz starych świec),
d Stary pędzel (będzie miał kontakt z woskiem, 
    więc już do niczego więcej się nie nada!),
d Patyczek do szaszłyków,
d Spinacz do przytrzymania knota.

Potrzebne materiały:



Jeśli używasz gotowych świec, które będziesz rozpuszczać 
zacznij od rozbicia świec na kawałki. W ten sposób szybciej 
rozpuszczą się w kąpieli wodnej.

Pamiętaj, żeby wyjąć z nich knoty! Jeśli 
posiadacie cały wosk, przejdź od razu 
do następnego kroku.

Rozpuść trochę wosku – do wyboru masz dwa 
sposoby: włóż wosk do szklanego naczynia i rozpuść 
w mikrofali lub naczynie z woskiem włóż do garnka 
z wodą i zagotuj.
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Po zagotowaniu trzymaj ciągle 
na małym ogniu, aż wosk się rozpuści.4

Teraz odłóż swoje naczynie na bok, przyłóż pierwszą 
gałązkę do jego ścianki i pędzelkiem nakładaj niewielkie 
ilości roztopionego wosku tak, żeby po zaschnięciu 
przytrzymał gałązkę w miejscu.

Na dnie przy samych ściankach możesz 
położyć też jakieś kolorowe jarzębinki.

Na patyczkach (np. do szaszłyków) 
przymocuj knoty, żeby nie przesuwały 
się w czasie zalewania woskiem.
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Zalej naczynie roztopionym woskiem 
(można na tym etapie dodać więcej jarzębinek  
i parę kropli olejku zapachowego).
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Powodzenia!Powodzenia!
UWAGA! 

Kiedy po zalaniu wosk naszej nowej świecy stwardnieje 
prawdopodobnie osiądzie i na górze świecy zrobią się 
wgłębienia lub nawet dziura. W związku z tym zostaw  
sobie trochę wosku, żeby dolać go właśnie w te wgłę-
bienia następnego dnia.

Pamiętajcie również o bezpieczeństwie. 
Nigdy nie zostawiajcie zapalonych świec 
bez nadzoru.  Nie przechowuj świec blisko 
dzieci i zwierząt. Zapalonej świecy nie pozo-
stawiaj w przeciągu, czy blisko wentylacji. 
Świece należy stawiać na podkładce, na wypadek 
pęknięcia pojemnika i rozlania zawartości.


