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ÚVOD
Mihotav˘ plamen se dodnes povaÏuje za jeden z nejromantiãtûj‰ích zdrojÛ svûtla, kter˘ dokáÏe podtrhnout náladu slavnostní události, posezení s blízk˘mi,
schÛzky s pﬁítelem, pﬁítelkyní ãi pﬁáteli, oslavy narozenin, letní prázdninové párty nebo veãírku na zahradû ãi v parku, vernisáÏe, otevﬁení v˘stavy pod ‰ir˘m
nebem, Velikonoc, Vánoc a dal‰ích pﬁíleÏitostí pro v‰echny vûkové kategorie od
dûtí po seniory. Nesporn˘ je relaxaãní úãinek svûtla. Posezení na lodÏii nebo
v místnosti s pohybliv˘m, Ïiv˘m svûtlem je ve volném ãase více neÏ osvobozující, meditativní, uklidÀující.
O v˘robû svíãek bylo napsáno a vydáno na ãeském trhu hobby literatury
v poslední dobû nûkolik vynikajících knih. Tato publikace navazuje na dﬁíve
vydané a roz‰iﬁuje o originální, dosud nepublikované návody a nápady k vlastní
v˘robû dal‰ích v˘robkÛ z parafínu, a to lamp, luceren a plovoucích svíãek urãen˘ch pﬁímo na míru do tûchto lamp nebo do sklenûn˘ch, keramick˘ch a porcelánov˘ch nádob.
V˘robní postupy spoleãnû
s fotografiemi a podrobn˘mi
návody umoÏní nauãit se pracovat s parafínem a dal‰ími materiály a uplatnit svou vlastní kreativitu pﬁi v˘robû a zdobení v˘robkÛ.
Pracovní pomÛcky popsané
v knize jsou dostupné na ãeském
trhu a postupy lze roz‰íﬁit o vlastní
nápady podle tipÛ uveden˘ch
v této knize. Postupy jsou navíc
odzkou‰eny dlouhodobou praxí
pﬁi práci s dûtmi, mládeÏí i dospûl˘mi, takÏe je lze aplikovat i pﬁi
v˘tvarné v˘chovû a volnoãasov˘ch aktivitách v kolektivu.
Podrobné návody doplnûné fotodokumentací slouÏí k nastartování vlastní fantazie ãtenáﬁÛ.
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Nespornou v˘hodou oproti bûÏn˘m
svíãkám je jak u lamp, tak u plovoucích svíãek vy‰‰í bezpeãnost provozu
proti nechtûnému vznícení. Do korpusu tûla parafínové lampy je vsazena skleniãka s hoﬁící ãajovou
svíãkou. Plá‰È lampy i skleniãka
tak dvakrát chrání plamen a zabraÀuje jeho sfouknutí, takÏe plamen vynikajícím zpÛsobem odolává povûtrnostním vlivÛm.
Plamen ãajové svíãky se jen tak snadno neuhasí a to
ani za podmínek, kdy by bûÏná svíãka byla vûtrem zha‰ena. Tuto vlastnost lamp a luceren, kter˘m se v anglosaské
oblasti ﬁíká hurikánové svíãky, lze ocenit obzvlá‰È pﬁi pﬁíleÏitostech konan˘ch
pod ‰ir˘m nebem.
Plovoucí svíãky, které vyhotovíme dle názorn˘ch návodÛ této knihy buì pﬁímo na míru do lamp jako alternativu ãajové svíãky, nebo nezávisle do sklenûn˘ch, keramick˘ch, porcelánov˘ch misek a dal‰ích nádob a dokonce i vlastnoruãnû vyroben˘ch mís z parafínu jsou velmi bezpeãné. Parafín je lehãí neÏ voda.
Svíãka plave na hladinû, a proto název plovoucí svíãka. Dohoﬁí-li plovoucí svíãka aÏ na své dno, plamen ve vodû bezpeãnû zhasne. Îádné nebezpeãí nehrozí
ani pﬁi pﬁeváÏení nádoby. Plovoucí svíãka je nádhern˘ v˘robek, kter˘ ve vodû
odráÏí svûtlo plamene a zdvojuje nebo pﬁi rozvíﬁené hladinû vody dokonce odrazem znásobuje svûteln˘ efekt.
Práci si velmi rychle oblíbíme díky specifick˘m vlastnostem parafínu jako je
tvárnost, prÛsvitnost, snadné probarvování, nepﬁebernou moÏnost dekorování,
estetickou a dokonce i proÏitkovou hodnotu pﬁi pouÏití finálního v˘robku. Pﬁi
jakékoliv novû objevované v˘tvarné ãi rukodûlné ãinnosti nasloucháme vnitﬁnímu hlasu inspirace, cviãíme svoji fantazii, zruãnost, tﬁíbíme svÛj vkus. Navíc
v˘robek, kter˘ si navrhneme a zhotovíme sami nás nikdy neomrzí a nelitujeme
svého vzácného ãasu, kter˘ tomu vûnujeme.
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MATERIÁLY A POMÒCKY
Parafín
Parafín je vedlej‰í produkt zpracování
ropy. Z chemického hlediska jde
o smûs vy‰‰ích alkanÛ. V prodeji je ve
smûsích s oleji a dal‰ími aditivy, které
ovlivÀují poÏadovanou kvalitu parafínu
dle úãelu pouÏití. Bod tání se pak
pohybuje podle jeho sloÏení kolem
60 °C. Pﬁi pokojové teplotû je v tuhém
stavu v barvû bílé, po rozpu‰tûní je
ãir˘. Pro v˘robu lamp a plovoucích
svíãek volíme parafín s co nejvy‰‰ím
bodem tání. Osvûdãil se s bodem tání
60–62 °C s 1–1,8 % oleje. Zvolíme-li
parafín s niÏ‰ím bodem tání, napﬁíklad
zdravotnick˘, kter˘ se pouÏívá k rehabilitaãním parafínov˘m obkladÛm,
v˘robky se mohou pﬁi vy‰‰ích teplotách prostﬁedí deformovat.
Na trhu se parafín prodává buì
v podobû blokÛ nebo peciãek.
Máme-li k dispozici parafín v blocích,
obvykle po 5 kg, je tﬁeba ho pokrájet
na pevné dﬁevûné podloÏce ãi prkénku, dobﬁe zabezpeãenému proti
uklouznutí. Vrstvy parafínu odlamujeme pomocí pevného noÏe na kousky
zhruba o velikosti 4×4 cm. Pro snadnûj‰í manipulaci s parafínem je
v˘hodnûj‰í zakoupit peciãkovan˘.
Pro v˘robu lamp radûji nepouÏíváme zbytky star‰ích svíãek, protoÏe
kaÏd˘ parafín má svou vlastní kvalitu
a chemicko-fyzikální vlastnosti urãe6

né pro dan˘ konkrétní v˘robek. V pﬁípadû nevhodné kvality s niÏ‰ím
bodem tání nebo s pﬁíli‰ vysok˘m
obsahem olejÛ mÛÏe dojít k neÏádoucím v˘sledkÛm a zborcení korpusu
lampy. Parafín z vypálen˘ch svíãek
vyuÏijeme napﬁíklad na drobné plovoucí svíãky nebo na pﬁibarvování,
podmínkou v‰ak je, Ïe takto získan˘
parafín pﬁed pouÏitím pﬁecedíme pﬁes
kovové sítko a zbavíme neãistot.
Parafín je vysoce hoﬁlav˘ obzvlá‰È
v rozpu‰tûném stavu, a proto je tﬁeba rozpou‰tût ho zásadnû ve vodní
lázni a dbát na to, aby se jak v pevném, tak v tekutém stavu, nedostal
do blízkosti plamene plynového vaﬁiãe ãi neukápnul na rozehﬁátou plot˘nku elektrického vaﬁiãe. V pﬁípadû,
Ïe i pﬁes ve‰kerou opatrnost dojde
ke vzplanutí parafínu, nehasíme jej
vodou, ale pískem.
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Stearín
Stearín má pro v˘robu svíãek nedocenitelnou vlastnost, a to vysokou
smr‰titelnost po zchladnutí. Této
vlastnosti se vyuÏívá proto, aby se
hotov˘ a jiÏ vychladl˘ parafínov˘
v˘robek lépe vyklopil z formy bez
po‰kození stûn v˘robku. Do parafínu
se pﬁidává v pomûru 9:1 (na 900 g
parafínu pﬁibliÏnû 100 g stearínu).

PouÏijeme-li forem, které jsou uvedeny na fotografiích v této knize, není
tﬁeba do parafínu stearín pﬁidávat.
Parafínová lampa se z tûchto forem
vyklepne velice snadno, staãí jen
vytﬁení stûn stolním olejem a pozvolné zchlazování. Je v‰ak nutné, aby
forma byla nepo‰kozená a na vnitﬁních stûnách dokonale hladká.

V tuku rozpustná barvítka
Parafín lze barvit pouze v tuku rozpustn˘mi barvítky, které zakoupíme
ve specializovan˘ch prodejnách
nebo v drogeriích. Barvítka se prodávají buì v prá‰kové formû nebo
v koncentrovaném stavu jiÏ rozpu‰tûné v parafínu v men‰ích kostiãkách, úlomcích, tabletách ãi plátcích. Prá‰ková barvítka je tﬁeba pro
lep‰í manipulaci rozpustit v tro‰e
parafínu, ochladit a nakrájet na kostiãky. Zabarvené plátky lze s úspûchem pouÏít na zdobení povrchu svíãek. K dostání jsou v rozliãné
barevné ‰kále vãetnû kovov˘ch
efektních voskÛ v barvû stﬁíbrné, zlaté ãi bronzové a lze je zakoupit ve
specializovan˘ch hobby obchodech.
Sytost barvítek je nutné odzkou‰et. Chceme-li dosáhnout svûtlej‰í
pastelové barvy stûn lampy, pak

zesvûtlujeme pﬁidáním rozpu‰tûného
nezabarveného ãirého parafínu.
Koneãnou barvu vyzkou‰íme odlitím
rozpu‰tûného barevného parafínu do
men‰í nádobky nebo tvoﬁítka do
v˘‰e cca 1 cm, necháme zatuhnout,
vyklepneme a vzorek zhodnotíme,
zda nám barevnost vyhovuje.
Co se t˘ãe poãtu barev pigmentÛ
na zbarvení parafínu, postaãí barvítko Ïluté, modré a ãervené. Smícháním parafínu Ïlutého a modrého získáme barvu zelenou, kombinací
ãervené a modré fialovou, Ïluté
a ãervené oranÏovou. âím více Ïluté
do smûsi dvou barev pﬁimícháme,
tím je barevn˘ odstín teplej‰í. Napﬁíklad u zelené barvy od jarní zelenû aÏ
po vojenskou zeleÀ. âím více modré,
tím má v˘sledná barva studenûj‰í
odstín. RÛÏov˘ dosáhneme ﬁedûním
7
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sytûj‰í ãervené ãir˘m parafínem,
svûtle modrou obdobnû z tmavû
modré. Takto získáme nepﬁebernou
‰kálu barevn˘ch valérÛ.
Na jemné zabarvení parafínu lze
vyuÏít zbytky star‰ích jiÏ vypálen˘ch
barevn˘ch svíãek. Smícháním v‰ech

8

barevn˘ch zbytkÛ a odkrojkÛ vznikne
obvykle barva hnûdá ãi ‰edá. Do
parafínu mÛÏeme nastrouhat i voskové pastelky. Voskové pastelky ãeské
v˘roby jsou syté a vynikajícím zpÛsobem kryjí. VyuÏijeme je i pﬁi zdobení povrchu lamp a plovoucích svíãek.
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Bavlnûn˘ knot

Bavlnûn˘ knot má svÛj zpÛsob tkaní
do písmene V a svou vlastní strukturu.
Na trhu je k dispozici v rÛzn˘ch prÛmûrech a jeho síla se uvádí buì ãíslováním nebo v hmotnosti na 1000 m.
Pro svíãku o prÛmûru 6 cm se osvûdãil knot o tlou‰Èce 0,829 kg/1000 m.
Knot se prodává obvykle v bílé barvû.
V‰eobecné pravidlo pro zvolení
správné síly knotu je, Ïe plamen roztaví parafín na co nejvût‰í plo‰e svíãky. Knot má b˘t such˘. Je-li vlhk˘,
plamen prská. Jako náhradu za speciální knot lze vyuÏít zbytky 100%
bílé bavlnûné pﬁíze na pletení. Sílu

pﬁíze je nutné vyzkou‰et, pﬁedev‰ím
do jakého prÛmûru svíãky se hodí,
jak knot hoﬁí a hlavnû, zda pﬁi hoﬁení
nadmûrnû neãadí. Pokud svíãka
ãadí, pravdûpodobnû má dlouh˘
knot, proto ho odstﬁihneme nÛÏkami
na cca 0,5 cm od horní ãásti svíãky.
Pokud knot ãadí i pﬁes zkrácení, je
nevhodn˘.
Pro v˘robu klasick˘ch taÏen˘ch
svíãek nebo svíãek lit˘ch do forem se
knot pﬁedem tuÏí a namáãí do rozpu‰tûného parafínu ãi vosku. U plovoucích svíãek popsan˘ch v této publikaci pouÏijeme vÏdy knot nenatuÏen˘.
9
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Forma na lampu

Velikost formy na lampu zvolíme
takovou, aby se do prostoru uvnitﬁ
v˘sledného parafínového plá‰tû lampy ve‰la skleniãka s ãajovou svíãkou.
Mezi skleniãkou a stûnou lampy musí
b˘t minimálnû centimetrov˘ prostor
z kaÏdé strany. Skleniãka se nemá
dot˘kat stûn korpusu lampy, neboÈ
odvádí teplo vzniklé hoﬁením ãajové
svíãky smûrem vzhÛru. Stûna skleniãky se mÛÏe zahﬁát a pﬁi doteku
s lampou stûnu postupnû rozpustit.
Formy pouÏité na v˘robky uvedené v této knize jsou poﬁízeny
10

v obchodech s domácími potﬁebami.
Jde o umûlohmotné dózy na uchovávání sypk˘ch kuchyÀsk˘ch materiálÛ, mouky, cukru, soli. Lze vyuÏít
jak ãtvercového tvaru, tak obdélníkového a kruhového napﬁ. umûlohmotná bandaska na borÛvky,
a dokonce i mísy urãené na hnûtení
tûsta. Zásada pﬁi volbû formy je, aby
stûny formy mûly rovn˘ nebo roz‰iﬁující se tvar smûrem nahoru tak,
aby parafínov˘ plá‰È ‰el z formy
vyjmout. Forma má mít nepo‰krábané a hladké vnitﬁní stûny.
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Vykrajovátka
na plovoucí svíãky
Nejlep‰í formiãky a vykrajovátka na
plovoucí svíãky jsou kovová nebo
umûlohmotná. Pro v˘robu vícevrstv˘ch plovoucích svíãek rÛznû velk˘ch prÛmûrÛ stejného tvaru od nejvût‰ího do nejmen‰ího najdeme
v domácnosti nebo v obchodech
s domácími potﬁebami mnoho.
Vhodné jsou hvûzdiãky, koleãka,
kytiãky, ozubená koleãka, ãtvereãky,
srdíãka, ale i dal‰í tvary jako zvíﬁátka, vajíãka, jablíãka, hru‰tiãky.
Jedná se o obvyklá vykrajovátka
urãená k v˘robû vánoãního nebo
ãajového peãiva. Pro na‰e úãely
jsou nejvhodnûj‰í ta, která jsou soumûrná od svého stﬁedu, neboÈ tûlo
plovoucí svíãky pak uhoﬁívá rovno-

mûrnû. DÛleÏit˘m aspektem pro
v˘bûr vykrajovátek, kter˘ je tﬁeba
dodrÏet, je ten, Ïe otvor na knot
umísÈujeme v tûÏi‰ti vykrojeného
tvaru z parafínu. U vícevrstv˘ch plovoucích svíãek se mÛÏe svíãka
naklánût a ‰patnû hoﬁet v pﬁípadû,
Ïe protaÏen˘ knot nekoresponduje
s tûÏi‰tûm tvaru.
âím více vrstev má plovoucí svíãka, tím déle hoﬁí. Jednovrstvá svíãka
1–1,5 hodiny, tﬁívrstvá pﬁibliÏnû
4 hodiny. Podle hloubky nádoby
a úãelu spoleãenské události zváÏíme z kolika vrstev plovoucí svíãku
vyrobíme, pﬁiãemÏ nezapomeneme
na silnûj‰í knot u plovoucí svíãky
o vût‰ím prÛmûru.

11
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Vodní lázeÀ
Vzhledem k vysoké hoﬁlavosti je
parafín nutné uvádût do kapalného
stavu pouze ve vodní lázni. Staãí
niÏ‰í ‰ir‰í nádoba, do které nalijeme
vodu. Na dno umístíme úlomek
dlaÏdiãky ãi obkládaãky pro zabránûní skrytého varu. Kousky nebo
peciãky parafínu vloÏíme do vy‰‰ího
hrnce nebo plechovky s men‰ím

12

prÛmûrem, neÏ je kastrol s vodou
a zahﬁíváme dokud se parafín nerozpustí. Dáváme pﬁitom bedliv˘ pozor,
aby se voda ze ‰ir‰ího kastrolu
nevyvaﬁila. PouÏít mÛÏeme i dvouplá‰Èov˘ hrnec pÛvodnû urãen˘ na
vaﬁení mléka, pudinku nebo mléãné
ka‰e. Pro v˘robu lampy vyhovuje
3–4 litrov˘.
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PRACOVNÍ POSTUPY
Jednou lit˘ korpus
pomÛcky


nádoba na vodní lázeÀ
 vy‰‰í hrnec nebo plechovka
 lopatka na palaãinky
 ‰piãat˘ ostr˘ nÛÏ
 nabûraãka
 forma na lampu
 rukavice
 pracovní odûv

materiál


3,5–4 kg parafínu
 barvítko
 stearín
 stolní olej

postup
Ve vodní lázni rozpustíme asi
3,5–4 kg (objem na‰í formy je 3 litry) bílého nebo barevného parafínu.
Poãítáme s tím, Ïe potﬁebujeme tolik
materiálu, aby zaplnil cel˘ obsah formy. Po dokonãení práce zbude
2–3 kg parafínu k dal‰ímu pouÏití.

Hotov˘ v˘robek váÏí od 0,7 do 1 kg
podle síly stûny. Pro snadnûj‰í
vyklepnutí korpusu lampy z formy
mÛÏeme pﬁidat 10 % stearínu. Formu
vytﬁeme stolním olejem.
Rozpu‰tûn˘ parafín vlijeme nabûraãkou do formy asi 1–2 cm pod
okraj a necháme chladit pﬁi pokojové teplotû zhruba 1–2 hodiny. Chlazení mÛÏeme urychlit tak, Ïe naplnûnou formu opatrnû pﬁeneseme do
chladnûj‰í místnosti nebo na balkon.
Venkovní teplota by nemûla b˘t
v˘raznû niÏ‰í od teploty pokojové.
Pro práci s parafínem platí v‰eobecné pravidlo: pﬁíli‰ prudké zchlazování
mÛÏe zpÛsobit popraskání stûn nebo
celého v˘robku.

Jakmile se vytvoﬁí na povrchu
hladiny a podél stûn formy ‰kraloup
o síle cca 0,7–1 cm, odkrojíme opatrnû noÏem vrchní ãást zatuhlého
13
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parafínu kolem celého obvodu formy
a to ve stejné vzdálenosti.
·kraloup pﬁeneseme pomocí
lopatky na palaãinky do vyprázdnûné
plechovky a do stejné nádoby vylijeme tekut˘ parafín z vnitﬁku formy.

Po vnitﬁních stûnách lampy stéká
hork˘ parafín, proto chvilku poãkáme
a je‰tû jednou vylijeme. Je lep‰í,
pokud dno lampy není moc silné, svûtlo ãajové svíãky je pak pÛsobivûj‰í.
14

Polotovar lampy necháme ve formû vychladnout asi 1,5–2 hodiny.
Nejprve pﬁi pokojové teplotû,
a pokud jsme si jistí, Ïe je jiÏ parafín
zchlazen, ale pﬁesto nelze z formy
vyklepnout, umístíme ho na
0,5–1 hodinu do mrazáku. Pak formu
otoãíme dnem vzhÛru a nûkolika
prud‰ími k˘vav˘mi pohyby lampu
vyklepneme. Pﬁitom ji zaji‰Èujeme
zespoda prsty tak, aby pﬁi uvolÀování nevypadla a nepo‰kodila se.
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Zaãi‰tûní horního okraje
Po vyklepnutí z formy je horní okraj
korpusu lampy nesourod˘. Zaãistit
se dá nûkolika zpÛsoby. Buì nahﬁejeme na mûkké podloÏce Ïehliãkou
vrstvu novin, korpus otoãíme dnem
vzhÛru a krouÏiv˘m posunováním po
tepl˘ch novinách postupnû odtaje
nadbyteãn˘ parafín, kter˘ se vsákne
do novin. Postup nûkolikrát opakujeme. Zneãi‰tûné noviny vymûÀujeme
za ãisté. Teplotu Ïehliãky nastavíme
tak, aby se noviny nepálily.
Dal‰ím vyzkou‰en˘m a doporuãen˘m postupem je, Ïe ãist˘ plech na
peãení, ‰irok˘ hrnec nebo pánviãku
nahﬁejeme na plot˘nce plynového ãi
elektrického sporáku a rychle vyloÏíme vrstvou novin. Lampu otoãíme
dnem vzhÛru a na teplé podloÏce
necháme odtát nadbyteãn˘ parafín.
Noviny zneãi‰tûné parafínem vymûÀujeme za ãisté a plech pﬁed kaÏd˘m
dal‰ím nahﬁátím peãlivû oãistíme
ubrouskem. V obou pﬁípadech na

poslední zaãi‰tûní pouÏijeme bílou
savou ãtvrtku, aby na okraji lampy
nezÛstaly zbytky tiskaﬁské barvy
z novin.
Ideálním pomocníkem pro tuto
operaci je horká plot˘nka, která je
pﬁímo urãená pro práci s parafínem
a voskem. Pracuje v teplotním rozmezí od 20–100 °C. Termostat plot˘nky
nastavíme na teplotu 70–75 °C. Plochu pokryjeme novinami a postupujeme v˘‰e uveden˘m postupem.

Na obrázku je ukázka zarovnaného
horního okraje lampy. NoÏem v je‰tû
teplém parafínu horního okraje opravíme nerovnosti povrchu stûny lampy
tûsnû pod horním okrajem. Mohou
zde b˘t kapky steãeného parafínu.
V pﬁípadû, Ïe jsou nûkteré ãásti stûny
lampy matné, vyle‰tíme je zlehka flanelov˘m hadﬁíkem a to vÏdy jedním
smûrem.
15

lampy a svicky zlom

31.8.2007

8:59

Stránka 16

CMYK

Zaãi‰tûní dna
Stﬁih na tvar dna zhotovíme obtaÏením dna formy na ãtvrtku a vystﬁiÏením. Z bílého tﬁívrstvého ubrousku
vystﬁihneme dle stﬁihu tvar dna
a nalepíme na dno lampy lepidlem
na svíãky nebo lepidlem pouÏívan˘m
pﬁi ubrouskové technice. Stﬁih na
dno lampy mÛÏeme o 1–2 mm
zmen‰it, protoÏe ubrousek se po
navlhãení mírnû roztáhne. Lepidlo
naná‰íme jen na povrch ubrousku,
nikoliv na povrch lampy a postupujeme od stﬁedu do krajÛ. Lepidlo po
zaschnutí zprÛhlední a ubrousek se
stane neviditeln˘m. Takto o‰etﬁené
dno lampy nezanechá stopy parafínu
na podloÏce.

Umístûní ãajové svíãky
Do lampy vloÏíme whiskovou sklenici s vy‰‰ím dnem se zapálenou ãajovou svíãkou. Nemáme-li podobnou
skleniãku, mÛÏeme pouÏít jakoukoli
jinou skleniãku nebo niÏ‰í zavaﬁovaãku. Je-li dno skleniãky tenké,
rozehﬁeje se dno lampy teplem
vytvoﬁen˘m ãajovou svíãkou a skleniãka se pﬁilepí ke dnu lampy. Abychom tomu zabránili, pod dno skleniãky umístíme malou dlaÏdiãku,
sklenûnou podloÏku, dﬁevûné koleãko nebo jednodu‰e dno lampy vysypeme nízkou vrstvou kﬁemiãitého
16

písku. âajovou svíãku nikdy nedáváme do lampy samotnou bez skleniãky. MÛÏe po‰kodit dno lampy a v˘robek zdeformovat. Ze stejn˘ch
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dÛvodÛ do lampy neumisÈujeme ani
klasickou svíãku.
PouÏijeme-li sklenici se strukturovanou stûnou, vytvoﬁí po zapálení
a vloÏení ãajové svíãky do lampy stínové efekty, které podtrhují v˘sledn˘
estetick˘ dojem zevnitﬁ osvûtlené
lampy.

17
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Pﬁená‰ení lampy
Parafín je velmi
kﬁehk˘ materiál.
Lampu proto pﬁená‰íme tak, Ïe ji opatrnû vezmeme obûma
rukama za protilehlé
stûny. Pokud
bychom pﬁená‰eli
lampu pouze za jednu stûnu, mohli
bychom ji vylomit.
V˘robek nenecháváme na slunci nebo
u zdroje tepla.

Tipy na zdobení povrchu
V obrazové pﬁíloze v˘robkÛ je nûkolik tipÛ, jak zdobit jednou lit˘ korpus.
KoláÏí ze vzorované vrstvy tﬁívrstvého ubrousku nalepené z vnûj‰ku na
lampu, zdobnou perforací stûn, nalepením nebo zavû‰ením sklenûného
nebo keramického motivu, vy‰íváním ãi malováním nebo rozfoukáním
voskov˘ch pastelek.
Vnûj‰í stûnu lampy dále zdobíme
nalepen˘m motivem z paliãkované krajky, zavû‰enou suchou vazbou
z pﬁírodnin, ozdobnou stuÏkou, korálky, reliéfním motivem z parafínu,
politím nebo namáãením lampy do
sytû zbarveného rozpu‰tûného parafínu nebo voskovek. Na lampu
18

mÛÏeme na míru z velmi tenké pﬁíze
vzdu‰n˘m vzorem uháãkovat nebo
upaliãkovat návlek, pﬁípadnû ho u‰ít
z batikovaného hedvábí. Rustikálnû
vypadá lampa zdobená drátkováním.
Pro pﬁená‰ení lze vyrobit z proutí,
pedigu nebo keramické hlíny tácek
nebo podnos s uchy.
Reliéfní motiv z parafínu si pﬁipravíme tak, Ïe zavadající, je‰tû tepl˘ parafín natlaãíme do formiãky na pracny
vytﬁené stolním olejem. Kouzelné reliéfní motivy jsou ve tvaru mot˘lkÛ,
hvûzdiãek nebo kytiãek. Po dÛkladném vychlazení vyklepneme motivy
z formiãky a nalepíme na lampu
lepidlem nebo rozehﬁát˘m parafínem.
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Dvakrát lit˘ korpus
pomÛcky


forma na lampu
2 nádoby
 2 vy‰‰í hrnce nebo plechovky
 nabûraãka
 ‰piãat˘ ostr˘ nÛÏ
 lopatka na palaãinky
 rukavice
 pracovní odûv


materiál


3–4 kg parafínu
 barvítko
 stearín
 stolní olej
 zdobné prvky do stûn

postup
Stûny lampy zdobíme zalitím su‰en˘ch pﬁírodnin a jin˘ch dekorativních prvkÛ mezi dvû vrstvy parafínu.

Postupujeme dle pracovního návodu
na jednou lit˘ korpus. ·kraloup
vytvoﬁen˘ na povrchu odstraníme
dﬁíve a to tehdy, kdyÏ je zatuhl˘
parafín na stûnách a povrchu vysok˘
cca 0,5 cm. Po vylití parafínu z formy máme asi 5–7 minut na to, abychom do plochy vnitﬁních stûn korpusu vtlaãili zdobné prvky. Parafín je
v tomto stádiu je‰tû dost tepl˘ a pálí.
Zdobíme prouÏky nebo vlnovkami
z pﬁedem pﬁipraveného tenkého sytû
zbarveného parafínu, slamûnkami,
su‰en˘mi barevn˘mi kvûty ãi okvûtními plátky vût‰ích rozmûrÛ, listy,
koleãky pomeranãÛ a citronÛ, koleãky nakrájen˘ch paprik, zbytky ﬁídkého textilu, juty nebo hedvábí
v barevném nebo pﬁírodním odstínu,
korkov˘mi koleãky. ProuÏky tenkého
parafínu získáme nalitím na plech
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