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Benodigd materiaal:

Zeepstreng rozet groot en klein
Gietzeep
Zeepverf eventueel geurolie

Benodigd gereedschap:

Vat om te smelten

Basisinstructies zeepstreng 
gietvormen

Uit een streng veel zeepjes maken - makkelijker kan het zeep gieten gewoon niet. 
Probeer het maar: je giet een streng en snijdt daarna willekeurig dikke plakken van 
de zeep. Veel plezier en succes!!

Hier is hoe het werkt:

Span een doorzichtige folie over de opening van de kleine 
rozet en bevestig daaromheen een elastiekje, zodat deze 
gefixeerd zit. De afgedekte zijde moet onder zijn, zodat je 

van boven de zeep in kunt gieten.

In een waterbad smelt je 
een beetje zeep, de hoeveel-
heid hangt ervan af, of je de 

hele rozet of maar de helft wilt vul-
len. De kleine rozet vormt het midden van de bloem, als je wilt kun 
je deze ook inkleuren. Daarna giet je de rozet vol met de zeep.

Deze laat je nu afkoelen 
en uitharden. Dit kan in de 
koelkast worden versneld, 

daarna haal je de vorm van de zeep 
- aan een kant van de vorm de zeep 
aanduwen en daarna eruit trekken.
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De kleine rozet die uit de vorm verwijderd is zet je nu in 
de grote vorm. De onderkant sluit je weer met plastic folie 
en een elastiekje af. Weer giet je de zeep in de vorm. Het 

is belangrijk om er op te letten dat 
bij de combinatie van 2 kleuren, de 
al voltooide binnenste zeep „uit kan 
bloeden“. Daarom wordt aanbevo-
len, de kleuren licht te doseren en 
transparante zeep met opaakzeep 
te combineren (binnen opaakzeep, 
buiten transparante zeep).

Na een verdere afkoel- en uithardtijd verwijder je de 
zeep een tweede keer uit de vorm. De zeep eerst een bee-
tje aanduwen en er vervol-

gens weer uittrekken.

Van de zeepstreng kun je nu willekeurig dikke plakken af-
snijden!!
Veel plezier met naknutselen!!

Basisinstructies zeepstreng 
gietvormen




