
 

 

 مجله صنایع دستی دوراونتاش

 

 شناور ینحوه ساخت شمع ها

در این آموزش، نحوه ساختن شمع های شناور را برای رویداد بعدی یا مناسبت های خاص خود یاد خواهید گرفت. با تغییر 

راحتی بر اساس موضوع رویداد توان این قطعات مرکزی را بهکنید، میبرای ظروف انتخاب می رنگ، عطر و تزئیناتی که

 .های شناورمان، تصمیم گرفتیم رنگ سال پنتون را جشن بگیریم: مرجانی زندهخود سفارشی کرد. برای شمع

 

از آنجایی که ما یک رنگ شمعی مرجانی مستقل نداریم، از این فرصت استفاده کردیم و با مخلوط کردن رنگ ها بازی 

یحه ای را انتخاب کنید که مهمانان شما را غرق نکند یا با کردیم تا سایه مرجانی سفارشی خود را ایجاد کنیم. برای عطر، را

 -کردیم که نخل هیبیسکوس ما یک انتخاب عالی خواهد بود هیچ غذایی که ممکن است سرو شود رقابت نکند. ما فکر می

 .کمی گلی، کمی سبز و فقط یک رایحه کلی دلپذیر برای افزودن یک محیط خاص

 خرید صنایع دستی

، ما توپ های خزه ماریمو و پوسته های خارپشت دریایی سازگار با محیط زیست را برای Living Coral مطابق با روحیه

های کروی شکلی هستند که اغلب در مخازن ماهی های خزه ماریمو جلبکپر کردن ظروف خود انتخاب کردیم. گلوله

تعمیر و نگهداری زیادی ندارند و نیازی به تعویض آب در هر هفته ندارند، و آنها را به انتخابی  شوند و نیازی بهاستفاده می

 .کندآل برای دکوراسیون این پروژه تبدیل میایده

 :موارد اضافی مورد نیاز

 ظرف شیشه ای انتخابی

 صدف های تزئینی

 توپ خزه ماریمو
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 : موم را وزن کرده و ذوب کنید1مرحله 

درجه فارنهایت در  185را وزن کنید. موم را در یک پارچ بریزید و تا  IGI 4625 پوند موم پارافین 1با استفاده از ترازو، 

 .یک دیگ دوبل یا روی یک صفحه داغ گرم کنید

 : رنگ و عطر را اضافه کنید2مرحله 

 .قطره رنگ مایع زرد استفاده می کنیم 1قطره رنگ مایع سرخابی و  2برای ایجاد رنگ مرجانی زنده، از 

قطره رنگ مایع زرد را به آرامی اضافه  1قطره رنگ مایع سرخابی و  2درجه فارنهایت رسید،  185وقتی موم به دمای 

 .می هم بزنید تا رنگ کامالً یکدست شودکنید. حدود یک دقیقه به آرا

اونس روغن معطر پالم هیبیسکوس را اضافه کنید. به مدت دو دقیقه به  1پارچ ریختن را از روی حرارت بردارید، سپس 

 آرامی هم بزنید تا مطمئن شوید که عطر با موم چسبیده است

 

 : بریزید، فتیله کنید و رها کنید3ه مرحل



 

 

درجه فارنهایت سرد شد، موم را با احتیاط داخل قالب های تارت بریزید. سعی کنید درست به سمت باال  180وقتی موم به 

 .بریزید زیرا با سرد شدن موم مقدار کمی انقباض وجود خواهد داشت

 

 .را در مرکز هر قالب قرار دهید LX 12 یک مجموعه فتیله

 .توجه: از برچسب فتیله ای استفاده نکنید زیرا شمع باید پس از سرد شدن از قالب خارج شود

 .اگر فتیله جابجا شد، می توانید از سیخ بامبو استفاده کنید

 

 .وند و آنها را از قالب جدا کنیدبگذارید شمع ها یک شب خنک ش



 

 

 

 

 آموزش ساخت زیور آالت رزینی :آموزش های دیگر

 .شمع های شناور صف کشیده اند

 !ببرید: تزئین کنید، شناور شوید و لذت 4مرحله 

 .اکنون زمان تنظیم و تزئین ظروف است

 .سایر ایده های دکوراسیون: تکه های کوچک چوب دریفت، ستاره دریایی، شیشه دریا، دالرهای شنی

 

وسایل تزئینی خود را در ظروف خود قرار دهید. ما طرفداران یک ظاهر ساده و مینیمال هستیم، اما ظرف ها را مطابق با 

که شمع را روی آن شناور کنید. زمانی  3-1سلیقه و موضوع رویداد خود سفارشی کنید. ظروف را با آب پر کنید و سپس 

 .فضایی برای جابجایی داشته باشند بهترین ظاهر را دارند، بنابراین به هر رگ تعداد زیادی اضافه نکنید

 .دقیقه قبل از ورود مهمانان روشن کنید تا اثر کامل را تجربه کنند 20تا  15شمع های شناور خود را حدود 

 

https://dorontash.com/2022/09/09/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C/
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