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Benodigd materiaal:
gietzeep,
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vork of spies,
beker,
smeltkroes

Kleurrijke zeepballen
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Maak zeepballen in bonte kleuren en verleen ze door toevoeging van 
verschillende aromatische oliën en additieven een eigen tintje!  

De ballen zijn uitstekend geschikt als decoratie voor je badkamer of 
om cadeau te geven.

erst moet je de gietzeep volgens de handleiding verwarmen - 
hiervoor kun je het beste gebruik maken van een smeltkroes. 
Kleur de vloeibare zeep met verschillende kleuren en voeg 
afhankelijk van je eigen smaak zeepgeurolie toe. Vul de zeep 
in een aantal kleinere bakjes, het best een maatbeker.

iet in de zeepbalvorm de gewenste hoeveelheid en laat deze 
afkoelen. Giet op de nog lauwwarme laag de volgende zee-
plaag. BELANGRIJK: De lagen moeten lauwwarm zijn, anders 
laten ze los bij het verwijderen van de vorm! Dit proces kun 
je ook met meerdere verflagen herhalen. Als de halve bol-
vormen vol gevuld zijn, laat je alles volledig uitdrogen.
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pdat de halve bollen tot een ronde bal worden gevormd, kras 
je met een vork (of een houten spies) in de vlakke gebieden. 
Op de beide helften vloeibare zeep druppelen en stevig op el-
kaar drukken.

Met behulp van cosmetische oppervlakte-actieve 
stoffen kan men ook natuurlijke oliën aan de gietzeep 
toevoegen om nog natuurlijkere producten te krijgen.

Ook bloemen of kruiden kunnen in de zeepjes worden 
ingewerkt!
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