
KÜÜNLAVALAMISE ÕPETUS 
 
Sul läheb vaja: 
- Küünla vorm/anum või midagi, mis sa kodust leiad (nt tühjad teeküünla topsid, tetrapakk, WC paberi 

toru, vms) 
- Küünlavaha või põletatud  küünlajäägid 
- Küünlavärv(id) ja soovi korral küünla jaoks sobilik aroomiõli 
- Kuumakindel anum vahasegu jaoks 
- Pott veevanni jaoks 
- Küünlataht vastavalt küünla läbimõõdule 

 
Lisatarvikud, millest võib kasu olla: 
- Grilltikud 
- Maalriteip 
- Termomeeter 

 
Kõigepealt otsusta, kas soovid anumas/ümbrisega küünalt või soovid valada klassikalist ilma ümbriseta 
lauaküünalt. 
 

Anumas küünla (konteinerküünla) valmistamiseks on 

kõige lihtsam kasutada spetsiaalset metallist jalaga, vahas immutatud 
tahti. Klaasid võiks eelnevalt kraanikausis veevannis ette soojendada, 
sest siis haakub vaha paremini vormi külge.  
 
TÖÖKÄIK 
- Soojenda vaha veevannis 60 – 90`C kraadini,  
- lisa vajalik kogus värvi ning soovi korral küünla aroomiõli ja  

sega see hoolikalt puupulga või metallist lusikaga läbi.   
- Seejärel vala valmis segu küünlavormi, ning lase sellel pisut jahtuda ja aseta taht küünla keskele.  

NB! Kui sa paned tahi kuuma vaha sisse liiga vara, siis sulab immutatud vaha tahi ümbert ära ja 
taht ei seisa enam isesesvalt püsti.   

- Vajadusel fikseeri taht kahe grilltiku abiga (maalriteibiga, pesulõksuga) selleks, et ta paigast ära ei 
nihkuks.  

- Jäta pisut valmissegu alles, sest kui vaha on jahtunud, võib tekkida sõltuvalt materialist tahi ümber 
väike süvend.  

- Soojenda kõrvale pandud vahasegu uuesti ja täida sellega tekkinud süvend.  
 

Kui soovid valada anumasse triibulist või kõrgemat küünalt, siis on oluline taht juba alguses paika 
panna!  

Selleks:  
- vala küünlavormi põhja õhuke kiht vahasegu,  
- lase pisut jahtuda ja suru taht vaha sisse.  
- Fikseeri taht ülevalt näiteks puupulga ja pesulõksu abiga või kasuta selleks auguga maalriteipi.   
- Jäta valamisel nii palju tahti välja, et sa saaksid selle lõpus vajadusel lõigata 5- 10mm pikkuseks. 
 
  



 

 
Ilma ümbriseta lauaküünla valmistamine 
Lauaküünla valmistamiseks läheb vaja küünlavormi, mis hiljem eemaldatakse. 
Küünlavormi põhjast saab pärast küünla ülaosa. 
 
TÖÖKÄIK 
- Küünlavormi põhjas on tavaliselt tahijämedune auk. Kui kasutate koduseid 

vahendeid, nagu näiteks põhjaga plekkpurki või tetrapakki, peate ise selle 
põhja puurima tahi jaoks augu.  

- Taht tõmmatakse august läbi ja tehakse sinna otsa sõlm.  
- Liimige ava vormi välisküljest küünla vaha või plastiliiniga kinni selleks, et 

vaha valamisel vormist välja ei jookseks. 
- Sulata vaha eelpool kirjeldatud viisil ja vala vormi.  
- Juhul kui küünal ei tule peale jahtumist vormis välja, pane ta mõneks ajaks 

külmkappi ja proovi uuesti. 
 
 Kui sa kasutad lahtise põhjaga vormi (WC paberirull vms,) siis: 
- Vala vahasegu ilma tahita vormi ja lase sellel natukene jahtuda 
- Pista sukanõel tahi asemel küünla keskele ja jäta koos küünlaga veel jahtuma 
- Aseta taht sukanõelaga tehtud auku kui vaha on veel pehme kuid mitte vedel  
- Vala tahi tihendamiseks ja augu kinni sulatamiseks küünlale veel pisut vaha 

peale  
- Eemalda vormist kui küünal on täielikult jahtunud 

 
 
NB !  
Sulata vaha alati veevannis, sest vaha võib kõrgel temperatuuril ise süttida!  
Vett ei tohi lasta keema, et see ei pritsiks keemisel vaha sisse!  
Vaha ei tohi sulatada mikrolaineahjus!  
 

 
Mõnusat meisterdamist ja ilusaid hetki küünlavalgel! 
Sinu, 
 


