
– Dränk in veken med vanlig matolja. 
Vilken vegetabilisk olja som helst går bra,  
t ex  rapsolja eller majsolja. 
OBS: Använd INTE eldfarlig s k lampolja, 
eller någon annan petroleumprodukt!  

– Fyll på olja, ca 2 cm över brännarens fot. 

– Tänd veken. Veken kan behöva värmas 
lite innan den antänds.

– Lampan brinner nu med klar låga, utan 
att ryka eller sota, tills oljan i kärlet är slut.

Peta ner toppen av 
veken i den U-formade 
urgröpningen,
så att den ligger 
nästan horisontellt.

Gör så här:

– Placera brännaren på botten av en skål. 
Vilken skål som helst går bra. Det gör inget 
om bottnen är lite rundad.

– Klipp av en lagom bit vekegarn, ca 1 dm. 
Lägg veken i rännan, låt den sticka upp ca 
5 mm över brännarens topp.

Förvandlar en vanlig skål
till en oljelampa

  www.vishram.se

Om lampan skulle börja ryka:

– Veken sticker ut för långt över bränna-
rens topp. Peta ner den lite i rännan, 
med t ex en tändsticka. 
Se till att den brinnande delen av veken 
ligger ungefär horisontellt i den 
U-formade skåran.

Om vekegarnet tar slut:

– Finns att köpa i hobbya�ärer. 
Platt ljusvekegarn för lite grövre ljus 
rekommenderas. Eller beställ från vår 
hemsida: www.vishram.se

Om ljuslågan börjar ‘klättra’
ner längs veken:

– Oljan i kärlet håller på att ta slut.

– Oljan i veken börjar bli  ‘trög�ytande’. 
Dränk in veken med färsk olja, och tänd 
igen.

– Veken sticker inte ut tillräckligt från 
brännarens topp. Dra upp den lite med 
en tändsticka. Se till att den brinnande 
delen av veken ligger horisontellt i den 
U-formade skåran.

– Lampan kan ha stått i kraftigt drag. 

– Byt till en färsk veke.

Om ljuslågan blir svagare:

– Veken sticker inte ut tillräckligt från 
brännarens topp, eller ligger inte platt 
mot rännans botten. Justera med en 
tändsticka.

– Oljan i kärlet håller på att ta slut.

– Sot�agor kan ha bildats runt vekens 
topp. Platta till den lite med �ngrarna 
eller med en bit hushållspapper. 

Oljebrännare


