GEBRUIKSAANWIJZING ZEEPJES MAKEN
Benodigdheden:
4 kinderen (zeep)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 kinderen (zeep)

1 kg gietzeep
3 x 10 ml geurolie
3 x 10 ml kleurstof
1 x 5 g cosmetische
glitters of 10g gedroogde
bloemetjes
4 mengbekers
4 rubberen zeepmallen
4 roerlepels
4 zeepdiploma’s
4 puntzakken
Lint + koord + 24 kralen
Gebruiksaanwijzing
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2 kg gietzeep
4 x 10 ml geurolie
4 x 10 ml kleurstof
2 x 5 g cosmetische
glitters of 10g gedroogde
bloemetjes
8 mengbekers
8 rubberen zeepmallen
8 roerlepels
8 zeepdiploma’s
8 puntzakken
Lint + koord + 48 kralen
gebruiksaanwijzing

12 kinderen (zeep)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 kg gietzeep
5 x 10 ml geurolie
5 x 10 ml kleurstof
2 x 5 g cosmetische
glitters of 10g gedroogde
bloemetjes
12 mengbekers
12 rubberen zeepmallen
12 roerlepels
12 zeepdiploma’s
12 puntzakken
Lint + koord + 72 kralen
gebruiksaanwijzing

Voorbereiding:
Zorg voor voldoende begeleiding. Wij adviseren 1 volwassene per 3 kinderen.
•
•
•

Snij de zeep in kleine stukken met een groot keukenmes.
Doe de gesneden zeep in een kookpan met deksel en plaats deze op het fornuis.
Verwarm de kookpan op een lage stand (eventueel ”au bain-marie”) zodat de zeep
langzaam gaat smelten.
1 kg = ongeveer 20 minuten
2 kg = ongeveer 40 minuten
3 kg = ongeveer 60 minuten

•
•

Controleer regelmatig of de zeep reeds gesmolten is en roer af en toe.
Houdt het deksel zo veel mogelijk op de kookpan. Dit om zo weinig mogelijk vocht te laten
verdampen.
Als de zeep volledig gesmolten is, zet dan de stand nog wat lager.
Houdt steeds in de gaten of de zeep niet te heet of te koud wordt. Deze moet tussen 60 en 65 graden
blijven. Mocht de zeep gaan pruttelen of stollen pas dan de stand aan.
Blijf gedurende het feestje de zeep regelmatig omroeren met een houten roerlepel.
Houd het deksel zoveel mogelijk op de pan om waterverdamping te beperken.

•
•
•
•

Mengen en gieten:
•
•
•

Zorg dat de kinderen éérst geur, kleur en zeepvormen hebben gekozen alvorens de zeep uit
te delen. Dit om te voorkomen dat de zeep gaat stollen alvorens het gieten.
Neem het deksel van de kookpan en houdt de mengbeker er boven. Gebruik een scheplepel om de
mengbeker te vullen.
Mocht de zeep toch gaan stollen in de mengbeker kan deze weer gesmolten worden door de
mengbeker (zonder lepel) enkele seconden (10-30 sec) in de magnetron te zetten op stand
low/medium. (300/400 watt)

1. Voeg 15 druppels geurolie toe per 100 ml zeep. (het flesje rechtop houden om vlot te laten
druppelen)
2. Even roeren met de roerlepel (niet langer dan nodig om vroegtijdig stollen te voorkomen)
3. Voeg 2 á 3 druppels kleurstof toe.
4. Weer even roeren en eventueel naar wens nogmaals kleurstof toevoegen tot de gewenste kleur is
bereikt. De zeep wordt zeer voorzichtig vanuit de mengbeker in de mal gegoten. Steeds net tot aan
de rand van de vormpjes gieten voor het mooiste effect. Mocht de zeep er overheen lopen kan deze
na het drogen makkelijk verwijderd worden.
5. De droogtijd bedraagt minimum 45 minuten afhangend van de grootte van de vorm en kan versneld
worden door de mallen enkele minuten in de koelkast te plaatsen.

Proficiat….Nu zijn de zeepjes klaar!!

Tips & Trucs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij de koopdoos zijn puntzakken geleverd om de zeepjes eventueel in te doen.
Gebruik uw eigen creativiteit om de zeepjes verder in te pakken of te bewerken.
Met saté prikkertjes kunnen de zeepjes doorboord worden om er zeepkralen mee te maken.
Hiervoor is er extra koord bijgeleverd.
Zeepjes kunnen makkelijk aan elkaar geplakt worden met wat hete zeep. Deze breng je aan met een
roerlepel.
Toveren met kleuren: rood + blauw = paars // rood + geel = oranje // geel + blauw= groen
Enkele minuten na het gieten kan de “rest” zeep voorzichtig in één geheel uit de mengbeker
getrokken worden. Dit spaart een hoop werk achteraf bij het afwassen. Van deze lapjes zeep kunnen
dan weer zeepbolletjes gerold worden.
Geurspelletje vooraf: laat de kinderen de geuren raden door aan de geurolie te ruiken.
Maak dubbel kleurige zeepjes door de vormpjes eerst halfvol te gieten om vervolgens vol te gieten
met een andere kleur zeep.
Tijdens het drogen van de zeep kunnen de kinderen eventueel badkaviaar maken.
Neem GRATIS deel aan de fotowedstrijd voor kinderen door een foto in te zenden van de
gemaakte zeepwerken. Iedere deelnemer ontvangt een bestel tegoed van € 5,- en maakt kans op
mooie prijzen. Meer info: http://www.online-zeepwinkel.nl/c-1826010/kinderpagina-fotowedstrijd/

GEBRUIKSAANWIJZING BADKAVIAAR MAKEN
Benodigdheden:
4 kinderen
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 kokers badkaviaar
3 x 10 ml geurolie
3 x 10 ml kleurstof
1 x 5 gram cosmetische
glitters of 25g gedroogde
4 mengbekers
50 g natriumbicarbonaat

8 kinderen
•
•
•
•
•
•

8 kokers badkaviaar
4 x 10 ml geurolie
4 x 10 ml kleurstof
2 x 5 gram cosmetische
glitters of 25g gedroogde
8 mengbekers
100 g natriumbicarbonaat

12 kinderen
•
•
•
•
•
•

12 kokers badkaviaar
5 x 10 ml geurolie
5 x 10 ml kleurstof
2 x 5 gram cosmetische
glitters of 25g gedroogde
12 mengbekers
150 g natriumbicarbonaat

Ieder kind kiest opnieuw een geurtje en een kleur. Daarna worden de mengbekers en de
kokers met badkaviaar uitgedeeld.
Een van de volwassenen deelt “Het Toverzout” (natriumbicarbonaat) uit. In elke
mengbeker wordt ongeveer een afgestreken roerlepel gestrooid.
2 á 3 druppels kleurstof aan toevoegen, en goed doorroeren . Dit keer worden er geen
lepels gebruikt. Het roeren gebeurt met de vingers.
Als de kleurstof en natriumbicarbonaat goed gemengd zijn, worden de kokers open
gemaakt en de badkaviaar toegevoegd.
Let op!! De kokers kunnen slechts aan één zijde open gemaakt worden.
Nadat het zout is toegevoegd worden er 10 druppels geurolie bij gedaan. Hierna wordt het
geheel nog eens goed doorgeroerd met de vingers en…. de badkaviaar is klaar!!
De badkaviaar voorzichtig weer in hun koker gieten.
Eventueel elkaars badkaviaar combineren om laagjes te maken.
Het deksel er weer op en klaar!! Vergeet de dekseltjes niet dicht te plakken met een stukje
plakband. Zo kunnen ze niet ongewild weer open springen.

Veiligheid:
De kinderen nooit alleen laten met het materiaal!!
Bij oogcontact met één van de producten onmiddellijk spoelen met water gedurende 15 min.
In geval van blijvende irritatie contact opnemen met een arts.
Bij inname van kleurstof, mond spoelen en onmiddellijk medisch advies vragen.
Mocht u nog ergens over twijfelen, aarzel niet om ons te bellen: 0164-254900 (wij zijn bereikbaar tijdens de openingsuren)

