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Zeep labels met gietvorm - basisvorm
Handleiding
S019K010

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Zeepgietvorm-basisvormen, 1 vorm, 5 motieven, ca. 55 - 70 mm, ca. 20 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 350 g gietzeep

443529 1

Labels om in te gieten - Enjoy & Blad, ca. 25 x 25 mm, 2 stuks 807750 1

Labels om in te gieten - Love , Handmade, Time, ca. 30 - 40 x 15 mm, 3 stuks 807738 1

Labels om in te gietn - Harten ca. 30 x 22 mm, 2 stuks 807761 1

Hecht- magneetlak voor labels, 100 g 300270 1

Gietzeep wit, 300 g 498960 naar verbruik

Gietzeep wit, 1000 g 498993 naar verbruik

Zeepverf opaak 10 ml oceaanblauw 466118 1

Zeepverf opaak 10 ml olijfgroen 466129 1

Zeepverf opaak 10 ml steengrijs 466163 1

Voordeelset zeepgeur olie, verschillende geuren, 5 stuks 436391 1

Houten stempel - Bloemen Mandala, ca. ¢ 28 mm 807820 1

Houten stempel - Hamsa Hand, ca. ¢ 26 mm 807808 1

Stempelkussen - chalk verf, ca. 45 x 25 mm, antraciet 551774 1

Gekleurd karton, 220 g/m2, zuurvrij, ca. 50 x 70 cm, 10 vel lichtgrijs 435144 1

OPITEC motiefpons 'Bloem', ¢ 50 mm, tot 220 g/m2 papierdikte geschikt 500063 1

Katoen koord, ca. ¢ 2,5 mm x 70 m, naturel 566081 1

Satijn koord, ca. ¢ 1 mm, 6m/rol, zilver 559174 alternatief

Satijn koord, ca. ¢ 1 mm, 6m/rol, lichtblauw 567227 alternatief

Satijn koord, ca. ¢ 1 mm, 6m/rol, turkoois 558606 alternatief

Pritt® stift 22 g 301024 1

Aanbevolen gereedschap
Wassmeltpot, inhoud 1 ltr 486570 1

Benodigd gereedschap
Schaar, keukenpapier, bakpapier, theelepel, bijv. augurkenpot met deksel voor waterbad 
(of smeltpot), liniaal, stift, cuttermes, borduurnaald of pons
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Labels, met de achterkant naar binnen, in de zeepgietvorm leg-
gen.
Deze kunt u op de onderkant, met de hechtlak fixeren. 

Zeep, zie basishandleiding, gieten.
De afgekoelde zeep uit de vorm verwijderen, zeeplabel verwijderen.

Basishandleiding zeepgieten
Om de verschillende zeepkleur lagen te krijgen, dient u elke laag apart te smelten en te kleuren. Om 
andere kleuren te verkrijgen, kan de zeepverf met elkaar gemengd worden.
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 
Voldoende afgekoeld: dan komt er een ‘huid laagje’ op (net zoals bij zelfgemaakte pudding). 
Daarna kunt u voorzichtig de volgende zeeplaag erop gieten. 
De verschillende zeeplagen worden nu in de gewenste zeepvorm gegoten. 
Daarna het geheel aan de lucht laten drogen.
Dan wordt de zeep uit de vorm verwijderd. Komt de zeep moeilijk uit de vorm, leg de zeepvorm dan ca. 
10 minuten in de vriezer. Daarna warm water over de achterkant van de gietvorm laten lopen. De zeep 
komt er nu vanzelf uit.
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Wikkel van grijs gekleurd papier knippen, bloem stansen.
Beide met genoemde motieven stempelen.
Wikkel om de zeep leggen, met lijm fixeren.
Een stuk koord om de zeep leggen en er een knoop in leggen.
Met een borduurnaald of pons een gat maken in de papieren bloem. 
Een stuk koord afknippen. Deze door het gat van de bloem halen en 
aan de zeep bevestigen. 

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team
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