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Handleiding glitterzeep en zeepring

Glitterzeep
Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Zeepgietvorm – hart, cirkel, vierkant, ca. 35-60 mm, ca. 15 mm hoog  
Benodigd materiaal: ca. 130 g gietzeep 608965 1

Zeepgietvorm – vierkanten, ca. 90 x 90 x 40 mm, ca. 60 x 60 x 30 mm,  
Benodigd materiaal: ca. 420 g gietzeep 608976 1

Gietzeep 1000 g, wit 498993 1

Zeepverf opaak 10 ml, oceaanblauw 466118 1

Zeepverf opaak 10 ml, ivoor 466152 1

Zeepverf opaak 10 ml, steengrijs 466163 1

Zeepverf opaak 10 ml, abrikoos 466082 1

Sapolina zeepverf 20 ml, goudkleur 446815 1

Cosmetische glitter 1 g, zilverkleur 608954 1

Zeepgeurolie 10 ml, groene appel 497241 1  

Zeepgeurolie 10 ml, rozen 497171 1 of

Zeepgeurolie 10 ml, lavendel 481178 1 of

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Smeltkroes, inhoud 1 liter 486570 1

Benodigd gereedschap
Schaar, keukenpapier, bakpapier, theelepel, augurkenpot en kookdeksel voor waterbad (of smeltkroes)
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Het klaarmaken van de verschillende zeepkleur lagen.

Om de verschillende zeepkleur lagen te krijgen, dient u elke laag apart te smelten en te kleuren.

Indien u zeepgeurolie wilt toevoegen, dan kunt u dat direct met de kleur toevoegen.

Zorg ervoor dat elk laag voldoende afgekoeld is zodat de kleuren niet met elkaar kunnen mengen.
Zodra het voldoende afgekoeld is, komt er een ‘huid laagje’ op (net zoals bij zelfgemaakte pudding). Daarna kunt u voorzichtig de volgende 
zeeplaag erop gieten. 

Met de theelepel roert u de kleur door de vloeibare zeep. Let erop dat de druppels (of poeder) goed gemengd of opgelost is in de vloeibare zeep. 

Indien u de zeep met glitter wilt versieren, kunt u wat glitter toevoegen aan de nog vloeibare zeep. Of u kunt de glitters op de nog warme zeep leggen. 
Mocht de zeep moeilijk uit de vorm te krijgen zijn, kunt u de vorm in zijn geheel voor ca. 10 minuten in de koelkast leggen. Daarna op de achterkant van 
de zeepgietvorm warm water laten lopen. De vorm laat nu beter los.
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Handleiding:

Zeepring
Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietzeep 1000 g, wit 498993 2

Gietzeep 300 g, transparant 498971 1

Zeepverf opaak 10 ml, abrikoos 466082 1

Zeepverf opaak 10 ml, oceaanblauw 466118 1

Zeepverf opaak 10 ml, steengrijs 466163 1

Zeepverf opaak 10 ml, ivoor 466152 1

Zeepgeurolie 10 ml, rozen 497171 optioneel

Zeepgeurolie 10 ml, lavendel 481178 optioneel

Zeepgeurolie 10 ml, groene appel 497241 optioneel

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Zeepgietvorm rechthoek ca. 120 x 200 x 15 mm, transparant 466325 1

Uitsteekvormen set ‘Ring’, ø 29-112 mm, 14 stuks 541375 1

Spatel ca. 40 mm 345022 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, schaar, puntig mes, smeltkroes (of waterbad met glas en deksel), (eet)lepel, gietvorm, cirkel uitsteekvorm, spatel
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U heeft voor het gieten nodig de zeepgietvorm ‘Rechthoek’, ca. 350 g van 
de witte gietzeep. Smelt nu in de smeltkroes (of in waterbad) de ca. 350 
g witte gietzeep. Voeg de gewenste zeepverf kleur toe. Roer het geheel 
zorgvuldig met een lepel. De zeepverf kleur ivoor voegt u alleen toe voor 
het lichter maken van de kleur.

Zeepgeurolie kunt u ook toevoegen in de vloeibare zeep en weer goed 
mengen. Giet de vloeibare zeep in de rechthoek vorm. Laat de zeep aan de 
lucht afkoelen. Haal, met behulp van een mes, de zeep uit de vorm. Giet 
per kleur van elke kleur een zeepblok (abrikoos, oceaanblauw, steengrijs).

Plaats de zeepringen in elkaar zodat een cirkel van verschillende kleuren is 
gevormd (ø ca. 10 cm).

Steek uit alle kleuren blokken, met de uitsteekvorm ring, cirkels in de 
gewenste groottes. Let op! De verschillende kleuren zeepringen moeten in 
elkaar. Voor elke zeepblok de zelfde grootte gebruiken.

Smelt een beetje transparante zeep. Zijn er in de gemaakte zeepringen openin-
gen, kunt u deze vullen met de transparante zeep. Verwarm een spatel in warm 
water en haal er, aan de bovenkant van de zeep, de overtollige transparante 
zeep mee af. Verwerk zo alle zeepringen.
Plak nu 2 gekleurde zeepringen (dikte ca. 15 mm) met de vloeibare, transpa-
rante zeep aan elkaar. Verwarm daarvoor de transparante zeep. De onderkant 
van een zeep bedekken met een dun laagje transparante zeep, de andere 
onderkant van de andere zeep er op drukken. De hoogte van de zeep is na ca. 
30 mm (dubbele zeep).
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam

Handleiding:


