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Materialen:

 eventueel verschillende kleuren zeepverf of geurolie
 zeepsponsvormen in verschillende kleuren en vormen
 gietzeep wit
 schotel of smeltkroes
 lepel
Hallo knutselvrienden!
Zijn jullie al aan het nadenken, waar jullie je dierbaren
gelukkig mee kunnen maken?

We hebben echt iets voor jullie! Giet je eigen, zeer individuele super coole zeepsponsjes. Ja, je leest het goed! Je maakt een spons,
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waarbij de zeep al ingegoten is. Met dit unieke geschenk laten
jullie alle ogen stralen.

N°104.412 - Zeepsponsvorm
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

Zo eenvoudig gaat het in zijn werk:

1.

De zeep kun je volgens de instructies op de
verpakking in de magnetron of in een tot één-derde gevulde pan (met water) op het fornuis smelten.
Mocht de gehele hoeveelheid teveel zijn, breng je
simpelweg zo veel als je nodig hebt in een aparte
kom aan. Het is hierbij belangrijk dat de zeep nooit
te heet wordt en begint te koken.
De gesmolten zeep kan natuurlijk ook naar wens
worden ingekleurd: Hiervoor meng je de vloeistof met wat zeepverf. Als het geheel ook nog
aangenaam dient te ruiken, kies je de gewenste
geurolie uit en voeg je een paar druppels aan het
zeepmengsel toe. Om je geschenk nog exclusiever
te maken, kun je uiteraard ook huidverzorgingsadditieven of zeepschuimconcentraat toevoegen.

Terwijl je de gemengde zeep
5 - 8 minuten af laat koelen, dompel je de zeepsponsvormen in koud
water om goed door en door nat te
maken. Drukken ze daarna stevig uit,
zodat er maar weinig water in overblijft.
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N°104.412 - Zeepsponsvorm

Voldoet de zeep aan je wensen, kun je
de zeep in de vorm gieten.
Het volstaat, wanneer de onderste
vormschaal volledig gevuld is, terwijl
het grotere, ernaast/erboven gelegen
niveau er slechts 3 mm hoog mee
bedekt is.
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Benodigde tijd:

ca. 30 min Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk



Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:
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