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Jak zrobid prostą kulę ale osadzoną w kwiatowym koszyczku dowiecie się z tego artykułu. Umiejętnośd 
wykorzystania prostych wycinaków do ciastek może stad się inspiracją do tworzenia nowych wzorów świec 
godnych największych projektantów sztuki użytkowej. 
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Kula w Kwiatowym Koszyczku …  

 
 
  
 

Tym razem pomysł z użyciem ciasteczkowych foremek.  

Najpierw robię świecę kulę. Zwykle nie natłuszczam form przed nalaniem do nich 

wosku, ale formę z tego rodzaju plastiku smaruję lekko olejem. Ułatwia to późniejsze 

wyjęcie świecy.  
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Kula w Kwiatowym Koszyczku …  

 

Wylewam wosk na jednorazowy talerzyk, a kiedy wystudzi się do temperatury miłego 

ciepła, wycinam największą foremką kształt kwiatka. 

 

Gotową świecę kulę zabezpieczam chusteczką, ustawiam w szklance “do góry nogami” 

i otulam dół świecy jeszcze ciepłym kwiatkiem. Dociskam lekko i zostawiam do 

wystygnięcia. Zrobiłam w ten sposób dwa kwiatki o różnych rozmiarach. 
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Kula w Kwiatowym Koszyczku …  

 

 

Po wystygnięciu, co nie trwa długo, obracam świecę i ostrożnie zdejmuję kwiatek. Po 

zdjęciu kwiatków z kul powstały woskowe “miseczki”.  

Kulę przecieram tarką jarzynową, oczyszczam z opiłków, następnie przyklejam kwiatek 

i kulki wosku plastycznego. Nie zaszkodzi odrobina lakieru. 

 


