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GYERTYAÖNTÉS 

Technikák bemutatása 

A gyertyák alapanyaga a közvélekedéssel ellentétben nem viasz, hanem paraffin. A kanóc 

lehetőleg pamut legyen, mert a műszál égetéskor kellemetlen szagú. Öntőformának 

használhatunk vastag papírhengert. Alulra egy kartonlapot helyezhetünk. A gyertyákat egy 

használaton kívüli fémedényben olvasszuk fel, figyelve arra, hogy ne hagyjuk a tűzön, mert 

könnyen meggyulladnak.  

Gyertya öntésekor az öntőformánk aljára száraz virágszirmokat, leveleket, kavicsokat vagy 
terményeket szórunk, a kanócot pedig ruhacsipeszekkel feszítjük a henger közepére. Ezután 
öntjük rá a forró paraffint, amely igen lassan hűl ki, ezért a legjobb módszer, ha hideg vízbe 
rakjuk. A szirmok, gyorsan lángra lobbannak, ezért lehetőleg csak díszgyertyának használjuk.  
A gyertyakészítés másik bevált módszere a mártás. Ehhez két edényt tegyünk egymás mellé: 
az egyikben a forró paraffin, a másikban hideg víz legyen. Először a paraffinba, majd a vízbe 
mártjuk bele a kanócot, amelyet egy széles fejű fakanálon átvetve duplán mártogathatunk. Ezt 
addig ismételgessük, amíg gyertyánk el nem éri a kívánt vastagságot. Az utolsó mártás előtt 
teafűbe vagy morzsolt fűszerbe, esetleg olvasztott zsírkrétába forgatva érdekes 
színvariációkat kaphatunk. 

Dekorgyertyák készítéséhez gyakran nem paraffint, hanem viaszforgácsot, viaszcsíkot, 
viaszlapot, viaszgyöngyöt, viaszdrazsét, gyertyahomokot, gyertyazselét használunk. 

Gyertyaöntéskor fontos a biztonság, ezért figyeljünk a következőkre: 

• Munkaasztalunk közelében ne tartsunk éghető anyagot. 

• Ne hagyjuk magára az elkezdett munkát. 

• Ne melegítsük 80 C fölé a viaszos edényt. 

• Billegő edénnyel ne dolgozzunk. 

• Használjunk kötényt és a forró edényhez kesztyűt. 

• Zárt cipőben dolgozzunk. 

• A viaszba ne kerüljön víz. 

• Használjunk dupla falú edényt, amelyet töltsünk fel vízzel. 

• A viasz melegítéséhez használjunk hőfok- szabályozós villanyrezsót. 

 

 

Folyamatleírások  

1. A paraffint vagy  paraffin- méhviasz- sztearin keveréket egy fém edényben 

felolvasztjuk. 

2. Színező- és illatanyagot adhatunk hozzá. 
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3. Az öntőforma aljára száraz virágszirmokat, leveleket, kavicsokat vagy 

terményeket szórunk. 

4. A kanócot ruhacsipesszel az öntőforma közepére feszítjük, vagy pálcára kötve 

a formába lógatjuk. 

5. Ráöntjük  a forró parafint.  

6. Ha kihűlt, kihúzzuk az öntőformából. 

7. A kanóc végét levágjuk. 

 


