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Owocowy szał czas rozpocząd – zaczynamy od kuszenia czerwonym jabłuszkiem. Kurs wykonania świecy z 
wykorzystaniem na dwa sposoby formy kuli i suszarki. 
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Jabłko i pół :) 

Górną część formy kuli napełniłam pachnącym czerwonym woskiem. Po ok. 15 

minutach obkroiłam nożem górną skorupkę i wylałam niezastygnięty wewnątrz wosk. 

Uzyskałam w ten sposób skórkę jabłka. 

 

 

 

Skórkę wypełniłam białym woskiem do pełna, tak, żeby jego powierzchnia dotykała 

patyczka, na którym zamocowany jest knot. Stygnący wosk “uczepił się” patyczka, a po 

jego obu stronach powstały naturalne zagłębienia. To będą gniazda nasienne:) 
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Po wyjęciu połówki jabłka z formy wytopiłam nierówności na dnie rozgrzanego garnka. 

Z brązowego wosku plastycznego zrobiłam nasionka i wkleiłam je  

w zagłębienia. 
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Świeca Jabłko i pół …  

Kolej na całe jabłka. Najpierw zrobiłam czerwone kule. Nożem wydrążyłam wokół 

knota charakterystyczne zagłębienie, które przygrzałam nieco suszarką do włosów i 

wygładziłam palcami, żeby zlikwidować nierówności. Z zielonego wosku wycięłam 

listki, jeszcze ciepłe uformowałam na jabłkach i przykleiłam klejem do świec. Knot 

oblepiłam kawałeczkiem brązowego wosku plastycznego.  

 

 

Żeby się tylko Adam nie skusił;) 


