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Instructie voor zelfgegoten kaarsen in wc-rollen  
 

Dit heb je nodig: 
 

• wasgranulaat of kaarsresten  
• oude pan of een leeg blik  
• katoenen koord 
• tandenstoker 
• lege wc-rollen 
• kom met zand 
• eventueel een kleine mes 

 

 

En zo werkt het: 

 

1. Smelt de was op een lage temperatuur in een oude pan. Als alternatief 

kun je de was in een leeg blik doen en zo in een waterbad verwarmen, 

totdat de was is gesmolten.  

2. Maak een kaarslont als volgt: 

- Dompel het katoenen koord in vloeibare was.   

- Wacht even, zodat het katoenen koord het kaarsvet kan opnemen. Wanneer 
  het koord eruit wordt gehaald en is afgekoeld, moet er een dun laagje kaars- 

  vet zichtbaar zijn.  

- Is dit niet het geval, dan kun je het koord nog een keer in de was dopen.  

- Laat het lont afkoelen om uit te harden. Hang hiervoor het lont zo op, dat 

  deze recht blijft.  

3. Doe een beetje zand op een plat bord of in een kom. Druk de lege wc-rol 

lichtjes in het zand, zodat het kaarsvet er later niet uit kan lopen.  

4. Gebruik een tandenstoker om het kaarslont in het midden van de wc-rol 

te plaatsen en knip het katoenen lont op de juiste lengte. Om ervoor te 

zorgen dat het lont goed blijft zitten, plaats je de tandenstoker over de 

rol en maak je het lont met een knoop vast.  

5. Giet het vloeibare kaarsvet langzaam in de wc-rol, zodat het lont niet 

wegglijdt.   

6. Laat de rol met kaarsvet afkoelen tot de kaarsen goed zijn uitgehard.  

Dit kan tot 24 uur duren.  

7. Haal de wc-rol voorzichtige van de afgekoelde kaars. Als er zand aan de 

onderkant blijft zitten, schraap dan hetz and voorzichtig weg of snij ge-

woon iets van de onderkant van de kaars met een mes. Indien nodig kun 

je het lont nog inkorten.  
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