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הוראות בטיחות
כל הנרות מהוות סכנה להתלקחות.
נרות אינם משחקים .להלן מספר
אמצעי זהירות בטיחותיים שעליכם
לנקוט בהם:
לעולם אין להשאיר נר דולק ללא השגחה.
הרחיקו נרות מבעלי חיים ומילדים קטנים.
שמרו על מרווח של מינימום  10ס"מ בין שתי נרות.
אין להדליק או להבעיר נרות בקרבת חפצים מתלקחים.
אין להשאיר נרות בקרבת מקורות חום.
אין להדליק או להבעיר נרות ליד משחק דמקה.
שמרו תמיד את הנרות במצב אנכי.
טרם הדלקת נרות ,אנא וודאו כי הפתיל באורך של פחות מ 1-ס"מ .קצצו אותו במידה והוא יותר ארוך מ1-
ס"מ.
כבו תמיד נרות לאחר שסיימתם לעשות בהם שימוש .אין לכבות את הלהבה.
השתמשו תמיד במחזיק נרות או מקמו את הנר על צלוחית.
שמרו תמיד על אזור השעווה הנמסה שבסמוך ללהבה במצב נקי ,ווודאו שלכלוכים (חלקי פתיל ,חלקי
גפרורים וכו') אינם נכנסים לאזור זה היות שהם עשויים להתלקח.
אין להזיז את הנרות כשהם דולקים.
השתמשו במעמד מתאים מכיוון שהנר יימס וייצר חום משמעותי בזמן הבעירה.
אין לעשות שימוש בנוזלים לכיבוי הלהב.
פעילות זו חייבת להיעשות תמיד תחת השגחה של אדם מבוגר אחראי .זהירות! נרות יודלקו על ידי אדם
מבוגר אחראי בלבד .אין לעשות שימוש בשום חומר אחר מזה שסופק לכם בתוך הערכה או שהומלץ לכם
בהוראות .אין להחזיק חומרים מכל סוג שהוא בתוך הפה שלכם .אין לשאוף את המוצרים פנימה .אין למרוח
על הגוף .הימנעו ממגע בגוף עם המוצרים ,במיוחד באזור הפה והעיניים .במקרה של מגע ,שטפו במים מהר
ככל הניתן .במקרה של כוויות ,שימו את המקום מיד מתחת למי ברז קרים למשך מספר דקות .צרו קשר עם
רופא במידת הצורך .אין לאכול ,לשתות או לעשן באזור הפעילות .הרחיקו את הערכה מהישג ידם של ילדים
קטנים ובעלי חיים .שטפו את הידיים שלכם לאחר שסיימתם את הפעילות .לעולם אין למזוג את השעווה
הנוזלית לתוך כיור או שירותים.

ערכה זו כוללת שעוות סויה .זוהי
שעווה המבוססת על צמחים ,כך
שהיא טבעית וידידותית לסביבה.
שעוות סויה מתכלה ואינה מפיקה פיח
או ריחות לא נעימים ,שלא כמו שעוות
גבישיות כגון פרפין.
שעוות סויה נמסה בטמפרטורה
נמוכה ,כך שאם אתם עוזבים אותו
בשמש היא עשויה להתרכך!
ערכה זו כוללת גם סליל של פתילי
כותנה .הערכה כוללת כמות מספיק
גדולה של שעווה ליצירת ששה
נרות מעוצבים כמו גם שלוש תאורות
תה .הכי מהר והכי בטוח להמיס
שעווה במיקרוגל .אולם ,במידה ואין
לכם מיקרוגל ,באפשרותכם לעשות
שימוש בטכניקת סיר בישול כפול
בעזרת אדם מבוגר כך שלא תשרפו
את עצמכם.

אלטרנטיבה

ברגע שגמרתם את כל השעווה,
באפשרותכם לרכוש ערכת מילוי חוזר
בחנות.

תחנת עבודה

קערה עם מכסה מאובטח
הקערה הזו מיוצרת מחומר בטוח לשימוש במיקרוגל .באפשרותכם לעשות בה
שימוש להמסת שעוות סויה בבטיחות מלאה .אנא וודאו שאתם מתנהלים
בהתאם להנחיות המצוינות כאן .ברגע שהשעווה נמסה ,מקמו את המכסה על
הקערה .יישרו את החריצים על הקערה עם הלשוניות שעל המכסה ,לאחר מכן
סובבו את המכסה עד שהנרות מתיישרים .המכסה יישאר מחובר בזמן שאתם
מוזגים את השעווה לתוך התבניות .להוצאתה ,סובבו אותה עד שהלשוניות
מתיישרות עם החריצים והרימו אותה.
משמעות פיית המזיגה של הקערה היא שבאפשרותכם למזוג בבטחה את
השעווה כשהמכסה מחובר!

מרית
תעשו שימוש במרית לערבוב השעווה בתוך
הקערה.
תחנת עבודה
תחנת העבודה כוללת שלושה אזורי עבודה בהם
באפשרותכם להכניס את התבניות השקופות.
המשמעות לכך היא שבאפשרותכם לייצר שלושה
נרות בבת אחת!

לפני שאתם מתחילים...

הגנו על משטח העבודה שלכם בעזרת נייר עיתון
ונייר מגבת .משטח העבודה יתנקה כך בקלות רבה
יותר לאחר שסיימתם את הפעילות.
טיפ :מקמו את התחנה שלכם על מגש מוגן גם כן.
במידה והשעווה דולפת אל מחוץ לתבנית סגורה
בצורה לא נכונה ,היא תישאר על המגש!

הכנת התבניות הקטנות

בחרו בתבנית .חתכו פתיל באורך
של  6ס"מ.
קבעו את הפתיל לתחתית התבנית
בעזרת נייר דביק .לאחר מכן מקמו
את הפתיל על מחזיק חתיכת קרטון
קטן על מנת לשמור אותו בצורה
אנכית.

הרכבת התבנית

בחרו בתבנית מתוך שש התבניות הכלולות
בערכה.

חתכו פתיל כותנה באורך של  20ס"מ

פתחו את התבנית לשני חלקים.

בקצה הפתיל ,קשרו  5קשרים אחד מעל השני,
אולם אך תהדקו אותם יותר מדי .הכניסו את
הקשר של הפתיל לתוך המשולש הקטן המסופק
לכם.

סגרו את התבנית ,תוך שאתם מוודאים
כי הפתיל הקשור נשאר במקומו.

מקמו את הפתיל על מחזיק הקרטון הקטן על מנת
לשמור אותו במצב מאונך .אל תמשכו את הפתיל,
אחרת הקשר עשוי לצאת ממקומו .במקרה כזה ,חזרו
על שלבים  3עד .5

מקמו את התבנית בתחנת
העבודה באמצעות החלקתה לתוך
החריצים.

המסת השעווה

בעזרת המאזניים ,מזגו את הכמות
הנדרשת של שעוות הסויה לתוך
הקערה הכחולה.

במידה ואתם מעוניינים לייצר נר צבעוני ,הוסיפו
שבבים של עפרון שעווה בצבע שבחרתם .השתמשו
במחדד עפרונות לייצור השבבים .ככל שיהיו לכם יותר
שבבים ,כך יהיה הצבע עמוק יותר.

הכניסו את הקערה (ללא המכסה שלה) לתוך
המיקרוגל ,בהתאם לזמן החימום ודרגות
ההספק המוצגות בטבלה (עמוד  .)13בכל 30
שניות ,הוציאו את הקערה וערבבו בעזרת
מרית.

הוציאו את הקערה מהמיקרוגל לפני שהשעווה נמסה לחלוטין .עדיין
אמורים להיות מספר פתיתים של שעווה שלא נמסה .ברגע שאתם
מערבבים אותה בעזרת המרית ,השעווה תסיים את ההמסה שלה.

מקמו את המכסה המאבטח על הקערה כך שלא תיכוו בעת מזיגת השעווה.

מזגו בזהירות את השעווה לתוך התבנית שהכנתם
ומיקמתם על תחנת העבודה קודם לכן.

אנא וודאו שאתם ממלאים את התבנית עד הסוף כך שהצורה מתעצבת
כנדרש .לתבניות יש חריצים שמטרתם למנוע דליפות .זה רגיל שהשעווה
זורמת דרכם .כאשר אתם מוציאים את הנר מהתבנית ,תהיה באפשרותכם
לגרד את השעווה המקוררת ולמקם אותו בצד אחד כך שתוכלו להמיס אותה
שוב עבור פרויקטים בעתיד.

המתינו  12שעות עד ששעוות הסויה מתקשה לחלוטין.
במידה ואתם מוציאים אותה מהתבנית לפני הזמן ,הנר
עשוי להישבר לשניים בזמן שאתם מוציאים אותו .במקרה
כזה ,באפשרותכם להמיס את שעוות הסויה בשנית.

לאחר שעברו  12שעות ,פתחו בזהירות את התבנית להוצאת הנר מתוכה.
שעוות סויה מעט שומנית למגע .זה רגיל.

מתחת לנר ,חתכו את הפתיל העודף.

בעזרת האצבע שלכם ,באפשרותכם להחליק בזהירות שעווה
עודפת בקו החיבור של הנר.

הסתרת קמע

הערכה שלכם כוללת תליונים שבאפשרותכם להסתיר
בתוך הנרות שלכם כמתנת הפתעה לחברים שלכם!

נהגו בהתאם לשבלים הקודמים שצוינו אולם רק מלאו את
התבנית במחצית כמות השעווה .המתינו עד שהשעווה
מתחילה להיות עכורה.

נהגו בהתאם לשבלים הקודמים שצוינו אולם רק מלאו את
התבנית במחצית כמות השעווה .המתינו עד שהשעווה
מתחילה להיות עכורה.

בתוך הקערה הכחולה ,תישאר לכם מעט
שעווה .המיסו שעווה זאת שוב.

מזגו את השעווה המומסת לתוך התבנית
לכיסוי התליון ולמילוי מלא של התבנית.

המתינו  12שעות כך שהנר יתקשה עד הסוף .הוציאו
את הנר מהתבנית וקשטו אותו איך שתרצו.

העניקו את הנר לחבר/ה שלכם ,וברגע שהוא נמס ,התליון
העטוף ברדיד אלומיניום יצוץ והחבר/ה שלכם יגלה את
המתנה שלו/ה!

קישוט הנר

ברגע שהנר שלכם יבש ,באפשרותכם לקשט אותו! הערכה שלכם כוללת מגוון
של אבזרי קישוט .לעולם אין למקם את הקישוטים בקצה העליון של הנר מכיוון
שהם יהיו קרובים מדי ללהבה .להלן מספר הנחיות המתקשרות לשימוש בהם.

נרות צבעוניים

תוכלו למצוא מידע לגבי הכנת נרות צבעוניים בהוראות
להמסת שעוות הסויה .בקצרה ,באפשרותכם להוסיף שבבים
של שעווה צבעונית ,אותם אתם ממיסים במקביל להמסת
השעווה.

עותקים

אנו ממליצים לכם ליצור עותקים לנרות מעוצבות "בהתאם
לתקן" ,אחרת העיצובים לא יידבקו.

חתכו את העיצוב (הדוגמא) לפי בחירתכם ,תוך שאתם
מוודאים שהוא בגודל המתאים לנר.

הסירו את הסרט השקוף ומקמו את העותק
על הנר שלכם .לחצו עליו בעזרת מטלית
לחה במשך  20שניות .היזהרו שלא להזיז
את העותק.

הוציאו את הנייר וראו את העיצוב על הנר שלכם!

שבלונות

קחו  5גרם של שעווה והוסיפו שבבים של שעווה צבעונית .חממו את
הקערה במיקרוגל למשך  1וחצי דקות .במידה ושבבי השעווה לא נמסו
לחלוטין ,חממו אותו שוב במיקרוגל למשך  30שניות נוספות .ערבבו
היטב בעזרת המרית.

בחרו עיצוב על השבלונה .מקמו אותו על הנר שלכם בעזרת נייר דביק
והחזיקו אותו היטב.

בעזרת המברשת ,מרחו בזהירות שוועה
מומסת ,תוך שאתם נזהרים שלא לעבור מעל
הקצוות ומוודאים שזיפי המברשת אינם מגיעים
מתחת לשבלונה.

מרחו שלוש שכבות של שעווה והוציאו בזהירות את השבלונה על מנת
לגלות את העיצוב שלכם!

טיפ :במידה ואתם רוצים ליצור תבנית
מנצנצים ,אל תצבעו את השעווה וחזרו על
השלבים הקודמים טרם פיזור הנצנצים
מעת התבנית!

יהלומים  -גבישים

הכניסו  5גרם של שעווה לתוך הקערה וחממו אותה במיקרוגל למשך
 90שניות.

בעזרת המברשת מרחו מעט שעווה מומסת במקום
על הנר שם תרצו להוסיף את היהלומים .לשעווה
יהיה אפ קט כמו של דבק.

בעזרת החרט ,הרימו את היהלום
לבחירתכם ומקמו אותו על השעווה.

המתינו מספר דקות מבלי לגעת בו כך שהיהלום יידבק היטב למקום!

באפשרותכם לערבב ולהתאים טכניקות קישוט על מנת לייצר נרות ייחודיים
באמת .באפשרותכם לצייר ישירות על הנר שלכם בעזרת שעווה צבעונית על
מנת לייצר רצועות של צבע .באפשרותכם אפילו לכסות אותם בנצנצים אם
תרצו! באפשרותכם גם למזוג נצנצים ישירות לתוך הש עווה המומסת ולצייר
איתה .במידה ואתם עושים שימוש בקצה הדק של המגרד ,באפשרותכם גם
לחרוט עליו מסרים או תמונות!

טיפ :על מנת להכין נרות עם פסים ,המתינו
שעתיים בין כל צבע וצבע על מנת לוודא שהם
אינם מתערבבים.

הניקיון

חל עליכם איסור למזוג שעווה לתוך הכיור כיוון שברגע שהשעווה
מתיישבת במקום ,היא מתקשה וחוסמת את הצינורות .להלן מספר
טיפים לניקיון של כל אבזר.

הקערה

לאחר שסיימתם להכין את הנרות ,תנו לשעווה להתקרר.

גרדו את השעווה בעזרת המרית
ושמרו את החתיכות בתוך קערה,
היות שבאפשרותכם לעשות בהם
שימוש חוזר בשלב מאוחר יותר
להכנת נרות נוספים.

ברגע שכמעט ולא נשארה שעווה
בתוך הקערה ,שטפו אותה
מתחת למים חמים עם נוזל כלים
וספוגית .אל תדאגו – במידה
וקרצפתם את הקערה היטב
ונשארים רק חלקיקים מזעריים
בתוכה ,זה לא יחסום את הכיור!

תבניות שקופות

ברגע שהוצאתם את הנר
שלכם ,השתמשו במגרדת
קטנה להסרת השעווה
העודפת מהחריץ שעל
התבנית.

נקו בזהירות את התבנית בעזרת נייר
מגבת להסרת מרבית השעווה.

ברגע שכמעט ולא נשארה
שעווה בתוך התבנית ,שטפו
אותה מתחת למים חמים
בעזרת נוזל כלים וספוגית.

תבניות להכנת נרות בצורת מנורות תה

יתכן ויהיה קשה לקרצף את
התבניות האלה בשל גודלן הקטן
וצורתן .הכניסו את התבנית לתוך
המיקרוגל למשך דקה לשם המסת
השעווה העודפת .במידת הצורך,
הכניסו אותם שוב למיקרוגל עד
שהשעווה נמסה.

מזגו את השעווה המומסת לתוך הקערה כך
שתוכלו לעשות בה שימוש לפרויקט הבא
שלכם.

לא תוכלו להסיר  100%מהשעווה מתבניות מנורות התה ,אולם השימוש
בטכניקה זו משמע שתהיה באפשרותכם את היכולת להסיר את מרבית
השעווה כך שתוכלו לעשות שימוש חוזר בתבנית!

מברשת הצבע

הוציאו כמות גדולה ככל הניתן של שעווה בעזרת
האצבעות שלכם .אנא וודאו להפריד את זיפי המברשת.

שטפו אותה מתחת למים חמים
בעזרת נוזל כלים .הפרידו את זיפי
המברשת להסרת כל שאריות
השעווה.

שבלונה ,מגרדת ומרית

קרצפו כמות גדולה ככל הניתן של
שעווה קרה.

ברגע שרק כמות מזערית של שעווה
נשארת בתבנית ,שטפו אותה
מתחת למים חמים עם נוזל כלים
וספוגית.

