
NÁVOD NA VÝROBU VOSKOVÉ LUCERNY

1. Naplňte máčecí nádobu voskem a zahřejte nepřímo v hrnci s vodou 
 na teplotu 80-90°C (obr.1). Správná teplota je rozhodující pro kvalitu p
lucerny. Z důvodu rizika požáru nikdy nezahřívejte vosk přímo v hrnci. 
 
2
opatrně, aby lucerna zůstala průsvitná. 
 
3
nevytvoří 5 mm tlustá vrstva (dle teploty okolního prostředí to může 
 být 30-90 minut). 
 
4
Vyříznuté víčko opatrně vyjměte a vraťte do tavné nádoby. Tekutý vosk 
 z formy vlijte zpět do tavné nádoby. Dřevěnou hůlkou vyhlaďte stěny a d
 do tloušťky 4-5 mm (obr.3). Drobné nerovnosti vyhlaďte dlaní. 
 
5
zarovnejte nožem. 
 
6
foliemi (obr.4). Jako glazuru můžete použít parafín rozehřátý na 90°C. 
Při namáčení lucerny do parafínu ji držte oběma rukama zevnitř. 
Pro vytvoření odolného povrchu lucerny můžete použít svíčkový la
ubrouskovou metodu je použití laku nevhodné, protože lak obsahuje vodu
 
7
neroztavily dno lucerny. 
 

ovrchu

. S dávkováním barviva, pro dosažení požadovaného odstínu, zacházejte 

. Tekutý vosk nalijte do formy. Čekejte tak dlouho, dokud se na povrchu 

. Jehlou prořízněte horní vrstvu vosku asi 5 mm od okraje formy (obr. 2). 

no 

.Po vychladnutí lucernu opatrně vyjměte z formy. Podle potřeby horní okraj 

. Lucernu můžete ozdobit ubrouskovou metodou, barvami nebo voskovými 

k (Pro 
). 

. Na závěr doporučujeme vylít dno lucerny sádrou, aby čajové svíčky 

ucernová svíčka (obr. 5).

 

L  
jný. 

. Na dno lucerny nalijte asi 1 cm silnou vrstvu vosku a do středu této vrstvy 

oužití lucerny jako normální svíčkové formy (obr.6).

Postup dle bodů 1.- 6. je ste
 
7
vložte knot. Vosk nechte vychladnout, aby se knot zafixoval. Potom dolijte 
lucernu do požadované výšky voskem ohřátým pouze na 65°C. 
 
P  

u uvažte dvojitý uzel. 
ě

ůležité upozornění.

Na dně formy provrtejte hrdlo pro knot. Na konci knot
Knot protáhněte ze spodu hrdlem tak, aby uzel utěsnil otvor. Na opačné stran
knot upevněte pomocí jehly tak, aby byl napnutý a zafixovaný. Roztavte vosk, 
nabarvěte ho, a nalijte do formy do požadované výšky. Po vychladnutí se 
vytvoří kráter, který dolijte voskem. Po úplném vychladnutí ustřihněte uzel na knotu a 
svíčku vyndejte z formy. 
 

 

D  
 zakrytou a noste zástěru. Přesvědčte se že forma je před použitím 

 a 

 
vosku vzplanou při 180°C. Nikdy nenechte zahřívanou nádobu s voskem bez dozoru. 

Pracovní desku mějte
čistá a suchá. Připravte si pouze tolik vosku kolik spotřebujete. Měřte teplotu vosku 
teploměrem s rozsahem od 40°C do 100°C. Po práci vypláchněte formu horkou vodou
vytřete suchým hadříkem. Nenechte provádět děti odlévání svíček bez dozoru dospělé 
osoby. Zahřívání vosku v nádobě s jednoduchým dnem je rizikem vzniku požáru. Páry


