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Prosty, szybki i zabawny kurs zrobienia świecy w kształcie jajka sadzonego. Ciekawa propozycja na towarzyski 
wieczór w gronie osób z poczuciem humoru :) 
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KROK 1 

Wylewamy w jakiejś półokrągłej formie „żółtko”, wskazane jest użycie do tego celu 
parafiny w kolorze żółtym. Należy pamiętać, aby zapewnić otwór na knot. Ja 
wstawiłem kawałek drutu a stabilizowałem go, aby stał prosto blaszką z dziurką. 
Po wystygnięciu wyjmujemy drut i obczyszczamy spód naszego „żółtka”, można 
zrobić to nożykiem lub przetopić na „równaczu” (metalowa płytka ustawiona na 
kuchence elektrycznej). 

 

 KROK 2 

Zakładamy knot z blaszką do świecy i podklejamy miękką parafiną, aby nam nie 
wypadał ze świecy. Przycinamy na odpowiednią długość (ok. 1,5 cm). 
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KROK 3 

Układamy nasze żółtko na gładkiej powierzchni i oblewamy dookoła roztopioną 
parafiną w kolorze białym nadając jej kształt ściętego białka jajka. Aby uzyskać 
odpowiednio grubą warstwę „białka” musimy kilkakrotnie oblać świecę (3÷4 
razy). Jeszcze na ciepło obcinamy przelewki i wygładzamy powierzchnię. 
Pozostawiamy do wystygnięcia.  

  

      

  

Świeca ta będzie efektownie wyglądała zwłaszcza podczas porannego śniadania. 

 

  

Życzę przyjemnej zabawy i „smacznego” 


