
Komplekt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geelküünlad teokarpidega
Teeme geelküünlad!
Sellest komplektist leiate kaks purki geeli, kolm klaasi, kolm küünlatahti, värvilist liiva, paki väikeste 
teokarpidega,  paki  suurte  teokarpidega,  plastmassnoa  ja  lusika.  Sellest  komplektist  on  võimalik 
valmistada kolm erinevat varianti dekoratiivseid geelküünlaid. 
Geelimassi  pealispinnal  võib  olla  väike  kogus  õlitaolist  ainet.  Seetõttu  katke  tööpind  enne  geeli 
kasutamist kile või plastikaaditükiga. 
Käte ja töövahendite pühkimiseks kasutage paberkäterätti või salvrätti. 
Olge tähelepanelikud ja täpsed! Olete valmis? Võib alustada! 
Iga geelitops on vaja jagada plastiknoaga neljaks võrdseks osaks, tehes topsi sees ristikujuline lõige 
(joonis 1).
 Variant A

1. Puistage klaasi  15-20 mm paksune kiht  värvilist  liiva ja  asetage sellele üks  või  kaks suurt 
teokarpi (joonis 1). 

2. Peenestage geel noaga väikesteks, 5-6 mm suurusega tükkideks (joonis 10). 
3. Täitke klaas tükeldatud geelimassiga hoolikalt kuni ülemise servani (joonised 2 ja 3)
4. Esimese küünla toorik on valmis!

Variant B
1. Puistage klaasi 15-20 mm paksune kiht väikseid teokarpe ja asetage sellele üks või kaks suurt 

teokarpi (joonis 4). 
2. Peenestage geel noaga väikesteks, 5-6 mm suurusega tükkideks (joonis 10). 
3. Täitke klaas tükeldatud deelimassiga hoolikalt kuni ülemise servani (joonised 5 ja 6)
4. Teise küünla toorik on valmis!

Variant C
1. Puistage klaasi  15-20 mm paksuste kihtidena vaheldumisi  värvilist liiva ja väikseid teokarpe 

ning asetage sellele üks või kaks suurt teokarpi (joonis 7). 
2. Peenestage geel noaga väikesteks, 5-6 mm suurusega tükkideks (joonis 10). 
3. Täitke klaas tükeldatud geelimassiga hoolikalt kuni ülemise servani (joonised 8 ja 9)
4. Kolmanda küünla toorik on valmis!

Olles kolme küünla jaoks toorikud valmis teinud, võib asuda lõppetapi juurde!
1. Teil on vaja võtta anum, mis on klaasidest kõrgem.
2. Asetage küünlatoorikud anuma keskele ning valage sellesse vett, nii et vesi ulatuks 10-15 mm 

alla klaaside ülaserva (joonis 11). 
3. Asetage  anum  elektripiidile  ning  hakake  vett  kuumutama.  Kasutage  kõige  madalamat 

kuumutamisastet.
4. Jälgige tähelepanelikult, et vesi ei hakkaks väga kõvasti keema. Kui geeli satuvad veepritsmed, 

võib see jahtumisel häguseks muutuda.
5. Kuumutage vett 40-50 minutit.
6. Peale  läbipaistva  massi  moodustumist  klaasides  võib  pliidi  välja  lülitada  ning  lasta  anumal 

täielikult jahtuda. 
7. Võtke  küünlad  veest  välja  ning  suruge  taht  üleni  ettevaatlikult  klaasi  keskele  geeli  sisse, 

jälgides, et see ei murduks ja et 10-15 mm tahist jääks geelist välja (joonis 12). 

Lugupeetud lapsevanemad! Palume väga Teid mitte unustada, et meie komplektiga töötades 
on tulemuseks kõige ehtsam küünal! Me ei kahtle, et olete hoolitsevad vanemad ning ei jäta 
kunagi oma last järelvalevata, kuid seoses üldiste tuleohutusnormide järgimise nõuetega 
peame  Teile  meelde  tuletama:  Ettevaatust  tulega!  Ärge  jätke  lapsi  lahtise  tule  juurde 
järelvalveta!
Klaaside välimus võib erineda karbil kujutatust. 
Ehtne klaas! Kolm terviklikku komplekti! Komplektis on olemas kõik, et valmistada kolm 
samasugust küünalt, nagu pildil! 
Alla 14-aastastele kasutamiseks koos lapsevanemaga!
Tähelepanu!
Mitte kasutada küünalde valmistamiseks mikrolaineahju! Liiv ja teokarbid kuumenevad väga 
kõrge temperatuurini, mis võib põhjustada klaasnõude purunemist!


