
Kynttilöiden valmistaminen 

Kynttilöitä voidaan tehdä kahdella tavalla: kastamalla ja valamalla. Kummassakin tavassa 

tarvitaan kynttilämassaa ja sydänlankaa, joka on palmikoitua puuvillalankaa. Sydänlankoja 

on olemassa useita eri paksuuksia, ja langan vahvuus määräytyy kynttilän paksuuden 

mukaan.  

Kynttilämassana käytetään yleisimmin steariinin ja parafiinin sekoitusta, mutta massaan 

voi lisätä myös mehiläisvahaa. Alla muutama vaihtoehtoinen ”kynttilämassaresepti”: 

 

Kynttilämassa 1 

100 % parafiinia 

Teollisessa tuotannossa yleisimmin käytetty kynttilämateriaali. Kynttilät ovat läpikuultavia, 

niissä voi käyttää ohutta sydänlankaa ja ne palavat pitkään. 

 

Kynttilämassa 2 

70% parafiinia / 30% steariinia. 

Suosittu massa valettaville kynttilöille. Steariini lisää kynttilän valkoisuutta ja kovuutta. 

Vaatii paksumman sydänlangan kuin puhdas parafiini. 

 

Kynttilämassa 3 

20% parafiinia / 80% steariinia 

Kastokynttilöille. Kynttilöistä tulee valkoisia ja hyvin kovia. Parafiini pehmentää massaa, 

muuten kynttilän pinta voi halkeilla. Yhtä hyvä kynttilä tulee käyttämällä parafiinia 

enemmän kuin steariinia. Kastokynttilöiden teossa raaka-aineiden mittasuhteet eivät ole 

niin tarkkoja. 

  

Kynttilämassa 4 

33% parafiinia / 33% sterariinia / 34% mehiläisvahaa 

Tällä ohjeella voidaan tehdä sekä valu- että kastokynttilöitä. Mehiläisvaha antaa massalle 

kauniin keltaisen värin ja miellyttävän tuoksun. 

  

 

 

 



Kastetut kynttilät 

Välineiksi tarvitset ison vesikattilan ja kaksi muuta metalliastiaa – toisessa sulatat 

kynttilämassan ja toisessa kastat kynttilät. Iso kurkkupurkki sopii hyvin kastoastiaksi. 

Sulata ensin kynttilämassa vesihauteessa. Älä laita sulatusastiaa suoraan keittolevylle, 

sillä massa saattaa syttyä palamaan. Mahdolliset liekit on sammutettava tukahduttamalla, 

ei vedellä. 

Pätki sydänlanka riittävän pitkiksi, huomioi, että lankaa kuluu myös sitomiseen. Sido 

pätkityt langat ohueen puurimaan noin viiden sentin välein. Suojaa lattia esim. 

sanomalehdillä ja laita kastoastia niitten päälle. Kaada kastoastiaan ensin kuumaa vettä ja 

sitten sulaa kynttilämassaa n. 5-7 cm kerros. Roiskumisen välttämiseksi vesi laitetaan 

ensin ja kynttilämassa sen jälkeen. Kuuma massa on vettä kevyempää, joten se jää 

päällimmäiseksi. 

Kyllästä sydänlangat kynttilämassalla, niin ne palavat paremmin. Voit kastaa ne 

sulatusastiassa, jotta niihin imeytyy riittävästi kynttilämassaa. Vedä sydänlangat suoriksi 

ennen massan jähmettymistä, ettei kynttilöistä tule kieroja.Sitten voit aloittaa kastamisen. 

Upota kynttilöitä kastoastiaan ja ripusta ne upotuskertojen välillä rimoineen kuivumaan ja 

jäähtymään esim. kahden tuolin väliin. Jos kynttilät eivät kastokertojen välillä saa jäähtyä, 

sulaa edellinen kerros uudella kastokerralla pois. 

Kun kynttilämassakerros kastoastiassa ohenee, lisää astiaan varovasti sulaa 

kynttilämassaa. Pidä kastoastian veden ja massan lämpötila koko ajan n. 60-70 asteisena. 

Jos haluat kynttilöihin röpelöisen pinnan, voit ennen viimeistä kastokertaa ripotella 

kynttilöiden pintaan kynttilämassarouhetta ja kastaa sen jälkeen kynttilät vielä kerran.  

Kastaessa kynttilät kasvavat pituutta alaspäin, joten kun kynttilät ovat sopivan paksuisia, 

tasaa ne alhaalta sydänlankaan saakka. Leikkaa lopuksi sydänlanka n. 2 cm mittaan. 

Kastoastiaan jääneen kynttilämassan saa helposti talteen jähmettyneenä. Säästä se 

seuraavaan kertaan. Voit käyttää kynttilämassan jatkeena myös vanhoja värillisiäkin 

kynttilänpätkiä. 

 

Valetut kynttilät 

Välineeksi tarvitset sulatusastian, sydänlankaa ja muotteja – esim. maito- ja mehutölkit 

käyvät hyvin – sekä ohuita puurimoja. 

Valitse sydänlanka käyttämäsi muotin mukaan – paksummalle muotille paksumpi 

sydänlanka. Sido sydänlanka rimaan ja kyllästä kynttilämassalla. Leikkaa sitten 

sydänlanka sopivan mittaiseksi ja aseta rimassa roikkumaan muotin reunojen varaan niin, 

että lanka on muotin keskellä. Kaada vesihauteessa sulatettua massaa varovasti muottiin. 

Jos haluat raidallisia kynttilöitä, kaada erivärisiä massoja vuorotellen. Jos haluat 

selkeärajaisia raitoja, anna värikerroksen kuivua ennen kuin kaadat uutta väriä päälle. 

Vinoja raitoja saa muottia kallistamalla. Valmiit jäähtyneet kynttilät saa muotista irti 

kastamalla sen hetkeksi kuumaan veteen. 


