
EL REBOST DE CAN UEP (PGM 16) 
LLANTERNES, CANELOBRES I ESPELMES CASOLANES 

 
 
1) Per fer una llanterna de síndria:  
 

- Primer hem marcat el tall de la tapa a la part de dalt d’una síndria de pell fosca 
amb una llapissera i, igualment, hem marcat diferents motius arreu de la pell.  
 

- Tot d’una hem raspat l’interior dels dibuixos amb la punta d’un ganivet de 
manera superficial. 
  

- Un pic hem raspat tots els motius, hem xapat la part de dalt de la síndria en 
diagonal per fer la tapa de la llanterna.  
 

- Després, amb una cullera forta hem començat a treure-hi la polpa i, en 
acabar, hem fet ben net l’interior.  
 

- A continuació, hem fet dos forats als costats de l’obertura i hi hem passat un 
cordill per poder penjar la nostra llanterna.  
 

- Llavor, hem ficat una espelma dedins i l’hem fixada al fons amb agulles. 
 

- Finalment, hem tallat un parell de triangles al voltant de la tapa, perquè el foc 
del ciri no s’apagui per manca d’oxigen.  
 
2) Per fer canelobres originals amb llaunes: 
 

- Hem xapat les vores d’un parell de llaunes netes amb unes alicates fent-hi 
talls de 2 dits de profunditat i 2 dits de distància.  
 

- Llavor, amb unes estenalles hem doblegat les pestanyes que hem marcat 
amb els talls i hem creat una flor de llauna.   
 
- Aquests recipients, els hem omplert gairebé fins a dalt de tot amb cera de 
parafina encalentida al bany de Maria.  
 
- Quan la cera ha començat a tornar dura, l’hem foradada amb un pal de 
broqueta, hi hem inserit un ble amb l’ajuda d’un altre palet més fi i l’hem fixat 
abocant-hi unes gotes de cera líquida.   
 
- Hem esperat que s’enduresqui i ja està! 
 



3) Per fer espelmes amb formes divertides: 
 
- Hem emprat com a motles unes clovelles buides d’ous i de pomelos que 
prèviament havíem fet ben netes.  
 
- Les clovelles de pomelos les hem omplertes amb parafina encalentida 
mesclada amb essència de citronel·la, subjectant-hi el ble al centre mentre les 
emplenàvem.     
 
- Les clovelles d’ou, primer les hem untades amb oli per dins  
 
-A continuació els hem ficat la metxa i, llavor, les hem omplert en una, dues o 
tres tandes amb cera de colors que hem obtengut mesclant-hi colorant mentre 
l’encalentíem.  
 
- Finalment, quan la cera ha tornat dura, hem pelat els ous. I llestos! 


