Sfeerlicht van ijs
Maak in de winter eens een sfeerlicht van ijs. Deze zet je buiten bij de voordeur, op de tuintafel of op
het balkon. Binnen is niet zo handig, het ijs smelt en dan heb je plassen water in huis.
Als het goed vriest, smelt hij héél langzaam. Dan kan je er de volgende avond weer een lichtje in
branden.
Is je sfeerlicht weggesmolten, dan maak je gewoon een nieuwe �.

Wat heb je nodig:

- Rechte bakjes van verschillende maten (ze moeten in de vriezer passen).
- Een vriezer (als het heel hard vriest, kan je ze buiten maken. Dan heb je geen vriezer nodig).
- Water
- Bladeren
- steentjes of zand
- waxinelichtje (een echte of een LED lichtje)

Werkwijze:

Neem 2 rechte bakjes van verschillende maten. Zorg dat er
voldoende ruimte is tussen de 2 bakjes. Anders kan je sfeerlicht
straks makkelijk breken.
In het binnenste bakje moet een waxinelichtje passen.
Als je een heel grote vriezer hebt, kan je zelfs emmers
gebruiken.

Doe in het binnenste bakje steentjes of zand. Zo kan dit bakje
straks niet gaan drijven.

Vul nu het buitenste bakje met koud kraanwater.
Heb je niet voldoende bakjes? Dan kan je ook een lege glazen
potje gebruiken zoals op de foto hieronder. Glas kan wel
makkelijker breken, dus dan goed kijk uit!
Voor een extra sfeer effect kan je nog bladeren rondom in het
water leggen.
Zet het bakje met water in de vriezer.

Nou komt het aller moeilijkste….. wachten….. wachten tot de volgende dag, tot het water bevroren
is.

De volgende dag is het water bevroren. Haal de
steentjes/zand uit de bak en vul deze bak met lauw/koud
water. Niet té warm water gebruiken, want dan knapt je ring
van ijs.

Kijk! Je ring is al bijna klaar.
Nu alleen nog voorzichtig het
buitenste bakje los krijgen….
Je kunt het bakje even laten
staan, dan smelt het vanzelf.
Wil je niet wachten…. Dan
houd je de bak met ijs heel
even op de kop en onder de
koude kraan. Je wipt dan zo
de ring los van de bak.

Buiten zetten
met een lichtje
erin…..!

Je kan deze ijsringen ook in de zomer
maken. Dan doe je er geen lichtje in,
maar een fles drinken. In plaats van
bladeren gebruik je bloemblaadjes en je
hebt een gave frisdrankkoeler op de
tuintafel staan.

