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gemakkelijk:


Benodigde tijd:

 Badparelmassa (schuimend of bruisend)
 Badparelvorm
 Lavendelbloemen, kruiden, enz.
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In de verpakking is een nauw1. keurige
handleiding voor het
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maken van de badparels toegevoegd, lees deze instructies aandachtig door en hou je eraan!
Deze handleiding is een aanvulling met tips en ideeën.
Bereid alles voor: Je hebt een
pan met water, een fornuis, een
wastafel, een handdoek en een
onderlegger voor de gemaakte
ballen nodig.
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

ca. 1 h



Materialen:

Knutselidee

gemakkelijk
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Smelt component A volgens de instructies in het
2. hete
waterbad. Daarna voeg je zoals beschreven
component B toe en roer je alles
goed door elkaar. Tot slot voeg je
nog component C toe en roer je het
weer met het meegeleverde roerstaafje. De massa blijft de hele tijd in
de pan en op het fornuis. Het water
moet nog heet zijn. Dan volgens de
instructies een paar minuten laten
staan tot de gehele massa lauwwarm
is. Je kunt nu gedroogde lavendel
bloemen, rozenblaadjes of andere
kruiden toevoegen. Grove kruidenthee
is ook geschikt!

3. Neem de badparel vorm en vul beide helften met
de lauwe massa. Zodat de ballen goed aan elkaar
hechten, kun je rustig wat meer massa indrukken. Daarna samenklappen
en stevig aandrukken. Na het openen zijn de balhelften met elkaar
verbonden en kun je deze gemakkelijk uit vorm verwijderen. Voordat je
de volgende bal maakt, moet je de
vorm met warm water uitwassen
en (!) compleet afdrogen, omdat
de massa anders al oplost !
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4. De ballen moeten worden daarna nog 2 dagen
worden gedroogd en dan kan het bad plezier
beginnen! Veel plezier en ontspanning!
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Een geweldige aanvulling is het grove

badzout! Vul het eenvoudig in een ﬂes,
voeg indien gewenst nog wat zeepverf of een laag kruiden (bijvoorbeeld
lavendel) toe. Voor het vullen kun je het
zout in een klein plastic zakje brengen en een hoek afknippen.
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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:
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