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Készíts design viaszgyertyákat természetes anyagokból és díszítsd őket csillámporral, csillogó dekorációval! Rejts el a gyertyában medálokat és lepd meg 
szeretteidet ezzel a különleges ajándékkal! 
9 különböző gyertyát készíthetsz többféle színes viaszból, ajándék medálokkal, csillogó dekorációkkal és különböző sablon képekkel, amelyek egyedivé és 
különlegessé teszik gyertyáidat. A gyertyakészítő géppel könnyen és biztonságosan elkészíthetők az alkotások. 
 
A szett tartalma:  
1db gyertyakészítő gép,  
6db átlátszó öntőforma,  
3 db teamécses gyertya,  
1 db ragasztószalag,  
1kg szójaviasz,  
5 db medál,  
8 db színes viaszkréta,  
1 ceruzahegyező,  
1 ecset,  
5 tubus színes csillámpor,  
1 sablon több mintával,  
1 csomag csillogó díszítő, 
1db karcoló eszköz,  
1db kaparó eszköz,  
1db kanóc anyag 
Útmutató színes illusztrációkkal.  
7 éves kortól ajánlott. 
 
Biztonsági utasítások 
Minden gyertya tűzveszélyes. A gyertya nem játék, ezért néhány óvintézkedést előre meg kell tenni: 
Soha ne hagyj egy égő gyertyát felügyelet nélkül. Tartsd a gyertyákat távol az állatoktól és a kisgyermekektől. Legalább 10 cm-t tarts két gyertya között. Égő 
gyertyák közelében ne tarts gyúlékony tárgyakat. Égő gyertyát ne tégy a huzatba. Mindig tartsd egyenesen a gyertyát. Mielőtt meggyújtod, ellenőrizd, hogy a 
kanóc 1 cm-nél kisebb. Vágd le, ha hosszabb, mint 1 cm. Mindig oltsd el a gyertyát használat után. Mindig használj gyertyatartót, vagy tedd a gyertyát egy 
tányérra. Ne mozgasd a gyertyát, amikor ég. Ne használj folyadékot a láng eloltásához. EZT A TEVÉKENYSÉGET MINDIG EGY FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT KELL 
VÉGEZNI. Figyelem! A gyertyákat egy felnőtt gyújtsa meg! Ha kontaktus történik, öblítsd le vízzel a lehető leghamarabb. Égési sérülések esetén az érintett 
területet azonnal hideg folyóvíz alá kell helyezni néhány percen keresztül. Ha szükséges, fordulj orvoshoz. Ne egyél, igyál vagy dohányozz a tevékenységi 
területen. Mosd meg a kezedet miután befejezted a tevékenységet. Soha ne öntsön folyékony viaszt mosogatóba vagy WC-be. Tipp: Ha már felhasználtad az 
összes viaszt, akkor vegyél egy boltban. 
 
Munkaállomás 
Tál biztonságos burkolattal: A tál mikrohullámú-biztos anyagból készült. Használd a szójaviasz olvasztásához. Miután a viasz megolvadt, tedd a fedelet a tálra. 
Fordíts el a fedelet, hogy a fogantyúval párhuzamos legyen. Ezután biztonságosan öntheted a viaszt. 
Spatula: A viasz keveréséhez használjuk. 
Munkaállomás: A munkaállomásnak három olyan területe van, ahová be lehet szúrni az átlátszó öntőformákat, így akár három gyertyát készíthetsz egyszerre! 
Mielőtt elkezded a tevékenységet: Védd meg a munkaterületet újságokkal és papírtörlővel. 
 
Válassz egy mécses formát. Vágj le egy 6 cm hosszúságú kanócot. 
Ragasztószalaggal erősítsd a kanócot a forma aljához. Ezután helyezd a kanócot a kis kartonpapírba, hogy egyenesen tartsa. 
1. Válassz ki egy formát a hat közül. 
2. Vágj le egy 20 cm hosszú kanócot. 
3. Nyisd szét a formát. 
4. Csinálj 5 csomót a kanócon, ne húzd őket túl szorosra. Tedd a kanócot a formába, a csomót a kis háromszögbe. 
5. Zárd be a formát, ezzel a csomózott kanóc nem tud a helyéről elmozdulni. 
6. Helyezd a kanóc végét a kis karton tartóba, hogy egyenesen tartsa. Ne húzd a kanócot, mert a csomó kijöhet a helyéről. Ha kijön ismételd meg a 3 – 5. 

lépést. 
7. A formát csúsztad be a munkaállomáson lévő nyílások egyikébe. 

A viasz olvasztása 
1. A skála segítségével öntsd a szükséges mennyiségű szója viaszt a kék tálba. 
2. Ha azt szeretnéd, hogy egy színes gyertyát kapj, akkor forgácsolj le valamelyik színű viasz zsírkrétából. A forgácsoláshoz használd a ceruzahegyezőt. Minél 

több forgácsot adsz hozzá, annál telítettebb lesz a szín.       
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3. Helyezd a tálat (a fedél nélkül) a mikrohullámú sütőbe, a melegítési idő és az energia-szint a táblázatban látható. Minden 30 másodpercben vedd ki a tálat, 
és keverd meg a spatulával. 

4. Vedd ki a tálat a mikrohullámú sütőből mielőtt még a viasz teljesen elolvadna. Keverd össze a spatulával, hogy teljesen feloldódjon. 
5. Tedd a tálra a fedelet, hogy ne égesd meg magadat, mikor öntöd a viaszt. 
6. Óvatosan öntsd a viaszt abba a formába, amit korábban a munkaállomásra készítettél. 
7. Győződj meg róla, hogy a formát teljesen kitöltötted.  
8. Várj 12 órát, míg a szójaviasz megszilárdul. Ha előbb veszed le a formát, akkor darabokra törhet. 
9. Amikor 12 óra eltelt, óvatosan nyisd ki a formát és vedd ki a gyertyát. A szójaviasz egy kicsit zsíros tapintású. Ez normális. 
10. Vágd le a felesleges kanócot. 
11. Az ujjaddal szedd le óvatosan a felesleges viaszt a gyertyáról. 
 
Rejts el a gyertyában egy talizmánt 
A készlet medálokat is tartalmaz, melyeket elrejthetsz a gyertyában, hogy egy szuper meglepetést adhass ajándékba barátaidnak! 
1. Kövesd az előző lépéseket, de a formát csak félig töltsd meg viasszal. Várj, amíg a viasz átlátszó nem lesz. 
2. Tekerd bele a kiválasztott medált egy darab alumínium fóliába. 
3. Tedd óvatosan a gyertya formába. 
4. A kék tálban marad egy kis viasz. Olvaszd meg a mikrohullámú sütőben újra. 
5. Öntsd a megolvadt viaszt a formába, hogy elfedje a medált. 
6. Várj 12 órát, hogy a gyertya teljesen megkeményedjen. Vedd le a formát és díszítsd tetszésed szerint. 
7. Ajándékozd a gyertyát egy barátodnak és ahogy olvad, a fóliába csomagolt medál meg fog jelenni, így a barátod fel fogja fedezni az ajándékot! 
 
Díszítő 
Amikor a gyertya száraz, akkor tudod csak díszíteni! A készlet tartalmaz egy sor díszítő kiegészítőt. Soha ne helyezd dekorációkat a gyertya tetejére, mert túl közel 
lesznek a lánghoz.  
 
Színes gyertyák: 
Készíts színes gyertyákat a zsírkréták hegyezésével. Ahogy elolvad a forgács a viaszban, beszínezi a gyertyát. 
 
Másolható képek: 
Javasoljuk, hogy a képeket "standard" alakú gyertyákon használd, különben nehéz lesz felvinni a motívumokat . 
1. Vágd ki az általad választott designt, ügyelve arra, hogy megfelelő méretű legyen a gyertyához. 
2. Távolítsd el az átlátszó fóliát, és helyezzük a gyertyára. 
3. Nyomd rá egy nedves ruhával 20 másodpercig. Ügyelj arra, hogy ne mozgasd! 
4. Vedd le a papírt és a design a gyertyán lesz! 
 
Rajzsablonok: 
1. Végy 5g viaszt és forgácsolj bele színes viaszt. Melegítsd a mikrohullámú sütőben 1 perc 30 másodpercig. Ha a viasz forgács nem olvadt el teljesen, 

melegítsd további 30 másodpercig. Keverd össze jól a spatulával. 
2. Válassz egy designt a rajzsablonon. Helyezd a gyertyára jó erősen a ragasztószalaggal. 
3. Az ecsettel óvatosan fesd a sablonra az olvasztott viaszt. Ügyelj rá, hogy ne menjen ki a széleken és az ecsetszőr ne kerüljön rá a gyertyára. 
4. Vigyél fel három réteg viaszt és óvatosan távolítsd el a sablont, hogy eltűnjön a design! 
Tipp: Ha csillogó mintát szeretnél készíteni, akkor ne színezd be a viaszt, ismételd meg az előző lépéseket és szórd rá a csillámport a mintára. Utána vedd le 
óvatosan a sablont.  
 
Csillogó díszítők 
1. Tégy 5g viaszt a tálba és melegítsd a mikrohullámú sütőben 1 perc 30 másodpercig. 
2. Az ecsettel vigyél fel egy kis olvasztott viaszt arra a helyre a gyertyán, ahova szeretnéd tenni a díszt. A viasz úgy működik, mint egy ragasztó. 
3. A karcoló eszközzel vedd fel a díszt a gyertyára. 
4. Várj néhány percet, ne érj hozzá, hogy a dísz odaragadjon! 
A dekorációs technikákat keverd össze, alkalmazd egyszerre, hogy igazán különleges és egyedi gyertyákat készíts! Rajzolj a gyertyára a színes viasszal és készíts 
akár egy színes csíkos gyertyát! Karcolj a gyertyára üzenetet, jókívánságot vagy képet! Tegyél flittereket a gyertyára! 
Tipp: Ahhoz, hogy a gyertyák csíkosak legyenek, várj 2 órát minden szín felvitele után, hogy ne keveredjenek össze. 
 
Tisztítás 
A viaszt nem lehet a mosogatóba önteni, mert megkeményedik és eltömíti a csöveket. 
 
Tál: 
1. Használat után várj, amíg a viasz kihűl. 
2. Kapard le a viaszt a spatuláról és tartsd meg a darabokat, hogy később újra felhasználhasd. 
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3. Ha szinte semmi nem maradt a tálban, öblítsd le forró vízzel, mosogató folyadékkal és töröld ki egy szivaccsal. 
Ne aggódj-ha már csak apró darabok maradtak a tálban, az nem tömíti el a mosogatót. 

 
Átlátszó formák: 
1. Kapard le a viaszt a formákról. 
2. Óvatosan tisztítsd meg a formát egy papírtörlővel. 
3. Ha szinte semmi nem maradt a formában, öblítsd le forró vízzel, mosogató folyadékkal és töröld ki egy szivaccsal. 
 
Mécses gyertya formák: 
1. Nehéz tisztítani a kis mérete és alakja miatt. Tedd a formát a mikrohullámú sütőbe egy percre, így a fennmaradó viasz  is elolvad. Ha szükséges tedd vissza a 

mikrohullámú sütőbe, amíg az összes viasz el nem olvad. 
2. Öntsd a megolvadt viaszt a tálba, így használhatod a következő alkalommal. 
 
Ecset: 
1. Távolítsd el a viaszt az ujjaiddal.  
2. Forró víz alatt öblítsd le mosogató folyadékkal. Külön a szőrt, hogy minden viasz maradékot leszedj róla. 
 
Sablon, kaparó és spatula: 
1. Kapard le a kihűlt viaszt. 
2. Ha szinte semmi nem maradt az eszközön, öblítsd le forró vízzel, mosogató folyadékkal és töröld le egy szivaccsal. 
 

 


