
 

Benodigdheden 

- Prikker 

- Spons 

- Gietzeep transparant zweetvrij 500 gram 

- Grote maatbeker (1Liter) 

- Houten lepel  

- Waxkoord 2,0 mm (1 meter) 

- Geurolie voor gietzeep 
 

Gebruiksaanwijzing: 

- Met de prikker kan je een gaatje maken in de spons. Zorg dat dit gaatje groot genoeg 

is voor het waxkoord.  

- Doe het  waxkoord door het gaatje. Leg hier een knoop in zodat je deze later op kunt 

hangen.   

- Snijd de basis gietzeep in kleine stukken en doe deze in de maatbeker. Laat de zeep 

smelten in de magnetron (giettemperatuur 55 en 60 graden). Belangrijk is dat de zeep 

niet gaat koken en dat je de maatbeker afdekt om zo weinig mogelijk vocht te 

verliezen.  

- Voeg naar wens de geurolie toe aan de zeep (overschrijd de 3% hierbij niet). 

- Roer de zeep en geurolie. 

- Dompel de spons volledig in de zeep.(Let op: de zeep is warm) 

- Laat de spons enige tijd in de maatbeker met zeep zitten, zodat deze zich kan hechten 

aan de spons. Laat de spons er niet te lang inzitten om een mooie egale laag om de 

spons heen te krijgen. Draai de spons zo nu en dan even om en gebruik de lepel om 

overgeslagen stukken te bedekken met zeep.  

- Neem de spons uit de maatbeker en hang deze op om te drogen. Let hierbij op dat je 

ook ditmaal de spons regelmatig keert. (de spons kan druppelen) 
 

Tip 

- Met een leuk cellofaan en lintjes kan je de spons inpakken als cadeautje. 

- Het is mogelijk gebruik te maken van kleurtjes (kleurstof op waterbasis, SQ-Mica). 

Let hierbij dan wel op dat de kleur van de spons verandert.   

check GEBRUIKSAANWIJZING STARTERS PAKKET ZEEPSPONZEN 

 2 Sponzen naar keuze… 

 Gietzeep transparant zweetvrij Crystal LS (500 gram)  

 Grote maatbeker (1 liter) 

 Houten lepel 

 Waxkoord 2,0 mm (1 meter) 

 Geurolie voor gietzeep 10 ml naar keuze… 

 prikker 


