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Materiaal:
 Zeepgietvorm
 Gietzeep
 Zeepverf
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Gereedschap:

 Zeepgeurolie
 Wassmeltkan
 Zeepschuim concentraat
 Waterbad of magnetron
 Huidverzorgingtoevoeging  Mes

Werkwijze:

1. Smelten in een waterbad

Voer de kleine stukjes zeep in een warmte-bestendige container en verwarm deze in een waterbad tot 60 °.

2. Smelten in de magnetron
Knutselidee
N°100.413 - Zeep gieten

Brengt u kleine stukjes zeep in een hittebe-stendig magnetron bakje (niet in een metalen container) en verwarm dit
20 seconden op het hoogste niveau. Mocht de zeep niet vloeibaar zijn, brengt u het bakje dan voor nog eens 5 seconden
in de magnetron, totdat de zeep gesmolten is.
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com
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3. Kleur
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Geef uw zeep door toevoeging
van zeepverf de gewenste kleur.
De kleuren kunnen worden gemengd. Kleurtest: vloeibare zeep
op een wit vel papier gieten!

4. Geur

Verleen uw zeep door toevoeging
van een zeepgeurolie een heerlijk
geurtje.
Dosering: 10-15 ml olie voor 1 kg
zeep.

5. Gieten

Giet de vloeibare zeep langzaam
in een hittebestendige, schone en
droge gietvorm.

6. Ingieten van

decoratieve voorwerpen
Vult u de vorm tot bijna de
helft. Leg na ca. 20 minuten een hittebestendige
en huidverdraaglijk object
in en vul de gietvorm met
vloeibare zeep.

7.

Uitnemen

Laat de zeep zich niet eenvoudig uit de gietvorm nemen, helpt het, om deze
even in de koelkast te zetten en aansluitend met een mes de contouren van
de vorm na te trekken (ca. 2 mm diep). Laat de zeep na het verwijderen tenminste 24 uur drogen. Verpak uw zeep voor opslag in huishoudfolie of cellofaanpapier.

BELANGRIJK:

Werkblad afdekken! Reiniging van de mallen en de smeltcontainers met
warm water!
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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

