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Oci 

Fes-t'ho tu mateix!
Hi ha coses, productes i objectes que es poden fer 
a  casa  artesanalment  sense  necessitat  de 
comprar-los, només cal tenir els material, les ganes 
i  una mica de traça.

Un dels avantatges és que t'estalvies diners.

Es poden fer prou coses, te n'ensenyem una: com 
fer espelmes.

Objectes de regal

Per fer-les necessitareu:

Parafina  en  bloc:  costa  una  mica  de  trobar; 
busqueu-la  a  les  botigues  de  ciris  i  espelmes 
(consulteu les pàgines grogues).

Tints  de  tenyir  roba dels  colors  que  més  us 
agradin: els que conec són de la marca Iberia; els 
podeu trobar a qualsevol drogueria, o fins i tot en 
alguns supermercats.

Cordill de cotó (per fer el ble de l’espelma)

Recipients petits on abocar la cera desfeta. Han de 
resistir  l’escalfor.  Poden  ser  pots  de  iogurt  de 
vidre, o torretes (de plantar flors) molt petites, o 
els potets transparents on vénen els rodets de fotos 
–en aquest cas us en poden donar de buits  a les 

botigues de revelat fotogràfic.

Pals o escuradents  (han de ser més llargs que la 
boca del recipient on abocareu la cera).

Una cassola  vella (que es  pugui  llençar  després, 
perquè quedarà inservible per cuinar).

Uns  fogons  on  cuinar. Si  els  podeu  instal·lar  a 
l’exterior  encara  millor,  perquè  es  forma  una 
fumarada molt densa.

Una  cullera  vella per  remenar  la  cassola,  i  per 
agafar la cera després.

Comenceu amb un recipient, un tros de cordill i un 
pal. Lligueu el cordill al mig del pal, i col·loqueu el 
pal  centrat  sobre  la  boca  del  recipient,  amb  el 
cordill a dins. Això serà el ble de l’espelma.

El  següent pas serà anar abocant  la  cera  dins  el 
recipient en diferents capes, una de cada color.

Talleu  el  bloc  de  parafina  en  tants  trossos  com 
colors  diferents  vulgueu  fer.  Poseu  un  tros  de 
parafina dins la cassola, a foc lent, i deixeu que es 
desfaci. Aboqueu un sobre de tint del color desitjat 
i remeneu, per tal que la cera agafi el color.

PRECAUCIÓ: Amb l’escalfor, és fàcil que la cera es 
pugui encendre, així que no deixeu mai la cassola 
sola, i estigueu preparats per posar-hi una tapadora 
a sobre i  retirar-la del foc en cas que s’encengués.

Un cop dissolt el sobre dins la cera, és el moment 
de  retirar-la  del  foc  i  anar-la  abocant  dins  dels 
recipients  amb  la  cullera.  Si  se  us  solidifica  la 
podeu tornar a escalfar.

Repetiu el procediment amb els altres colors.

Un  cop  acabada  l’espelma  deixeu-la  refredar  i 
després deslligueu el pal.

La informació està treta de 
http://www.bricolajeyhogar.com/

http://www.jouscout.com/taller11.htm

Són unes pràgines  on hi ha moltes manualitats i 
idees de bricolatge.
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