
 

 

Opskrift på bivokswraps 

Bivoksen fungerer ved at forsegle stoffet, så det bliver tæt, men stadig kan ånde. Bivoks har et lavt 

smeltepunkt, og det er derfor du kan forme dine færdige wraps med varmen fra dine hænder. 

Harpiksen tilfører lidt klister, så dine wraps kan hænge fast i sig selv. Olien gør bivoksen lidt 

blødere, så du ikke får 'knæk' i wraps'ene. Det lyder jo ret nemt, så det måtte vi da prøve at lave 

selv. Som sagt, så testet, og efter at have prøvet, synes vi egentlig at prisen på de færdigproducerede 

er meget rimelig, for selv om det er nemt, er der alligevel en del arbejde i at lave bivokswraps. Du 

kan også bruge ren bivoks, hvis du foretrækker det. 

Du skal bruge: 

• 1 del bivoks 

• 1 del harpiks (fyrretræ er anbefalet i de fleste opskrifter vi fandt) 

• 1/2 del olie (jojoba, kokos - vi brugte oliven, fordi kokosolien var tom...) 

• Renvasket stof i naturmateriale – vi anbefaler at vaske stoffet før brug, for at sikre at der 

ikke er overskydende farve eller andre kemikalier i stoffet. Vi brugte tynde bomuldsrester 

fra hjemmesyning og genbrugsstof – sengetøj er udmærket. Kraftigt stof suger meget voks, 

og er mere uhåndterligt. 

Afhængig af metode og ønsket finish: 

• Knapper og snor 

• Rivejern 

• Bageplade 

• Gryde 

• Metal eller glasskål 

• Bagepapir  

• Bagepensel 

• Strygejern 

Sådan gør du: 

Klip dine stofstykker til i passende størrelse. Du behøver ikke at sy kanterne, voksen forsegler, så 

du ikke får lange tråde. Hvis du gerne vil have en syet pose, anbefaler vi at sy den sammen, før du 

vokser stoffet, medmindre du syr i hånden (for symaskinens skyld). Knapper og snore til lukning er 

nemmest at sy på for hånd bagefter. Hvis du bruger bivoks blandet med harpiks og olie, skal det 

smeltes sammen over vandbad. Ren bivoks fås ofte som små pellets – ellers kan du rive det på 

rivejern. Vi købte vores voks på nettet som pellets. Tjek eventuelt din lokale biavlerforening om du 

har mulighed for at købe fra dem. 

Varm bivoks, harpiks og olie op i en gryde til det er smeltet. 

Pensl bivoksblandingen udover dine stofstykker. Det giver den mest kontrollerede mængde bivoks 

på stoffet. Det kan dog tørre lidt for hurtigt, så det ikke trænger godt nok ind. Stryg bivokswrappen 

mellem to lag bagepapir. Læg evt. et ubehandlet stykke under det voksede stykke, hvis vokslaget er 

blevet for tykt. Så suger det ubehandlede stof den ekstra voks. 

https://www.bleschu.dk/koekken/bagepapir


 

 

Making your own natural, homemade deodorant: Step-by-Step Recipe 

DIY deodorant recipe: Step 1 

1. Put 1 – 1,5 spoons coconut oil in a bowl 

2. Add 1 spoon of Natron 

3. Now add 1 spoon of starch 

4. Mix well 

5. Add 2 -3 drops of tea tree oil 

6. Now add 4 – 5 drops of Lavender oil (or any other essential oil of your choice) 

7. Fill your home-made deodorant in a little jar (it will thicken faster, if you put it in the 

fridge for some time) 

 

Læbepomade 

Mange af os tænker sikkert ikke over, at vores læbepomade ofte består af kemi, som ender nede i 

maven. Derfor har vi lavet en helt naturlig opskrift: 

Du skal bruge: 

• 2 spsk. sheasmør 

• 1 spsk. kokosolie 

• 1 spsk. bivoks eller candelilla/carnauba voks 

• 7 dråber pebermynteolie (anden oliekombination kan også bruge) TIP: find det i din lokale 

helsekostbutik 

• 7 dråber appelsinolie (anden oliekombination kan også bruge) 

• 1x sterilt sylteglas (TIP: brug dine gamle syltetøjsglas) 

Sådan gør du 

1. Smelt bivoks, sheasmør og kokosolie over et vandbad. Er du veganer, kan candelilla eller 

carnauba voks bruges som alternativ. De er også fri for palmeolie :) OBS: Brug i så fald kun 

den halve mængde. 

2. Når voksen er smeltet, tilsættes olier lidt ad gangen og røres sammen med voksen. OBS: 

Olierne kan godt undværes. 

3. Fordel læbepomaden i beholdere og sæt til at køle.  

 

 

https://www.mimie.dk/shop/hedenhus-sheasmoer-150-gr/?gclid=EAIaIQobChMI8LeD0eOW2QIV05d-Ch0L6AzMEAQYAiABEgJ0DvD_BwE
https://www.bodylab.dk/shop/bodylab-koldpresset-kokosolie-790p.html?gclid=EAIaIQobChMI-4-c_dqW2QIVh4F-Ch1sfgZcEAQYASABEgLgFPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://tibberuphoekeren.dk/webshop/olie-tjaere-vaerk-lak-lim-voks/aegte-bivoks/?gclid=EAIaIQobChMI6-nu_uKW2QIVD51-Ch1OcgUkEAQYBCABEgIrT_D_BwE

