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Badzout met stempel
Handleiding
S019K014

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Frans badzout, 700 g 478368 1

Zeepverf opaak 10 ml olijfgroen 466129 1

Zeepverf opaak 10 ml oceaanblauw 466118 1

Zeepverf opaak 10 ml, chocobruin 466141 1

Zeepverf opaak 10 ml steengrijs 466163 1

Zeepverf opaak 10 ml ivoor 466152 1

Voordeelset zeepgeur olie, verschillende geuren, 5 stuks 436391 1

Reageerbuisjes ca. ø 20 mm x 200 mm, 3 stuks 451308 1

Kurken ca. ø 17(20) x 24 mm, 5 stuks 606505 1

Houten stempel 'Bath Salt', ca. ø 28 mm 807794 1

Houten stempel 'Der kleine Urlaub', ca. 25 x 65 mm 807842 1

Houten stempel 'Keep Calm', ca. 25 x 65 mm 807875 1

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

Motief papier blok 'Jungle', elk motief 2x, enkelzijdig bedrukt, 305 x 305 mm, 40 vel 612209 1

OPITEC motiefpons 'Cirkel', ¢ 50 mm, tot 220 g/m2 papierdikte geschikt 550583 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

Benodigd gereedschap:
Schaar, eetlepel, plastic zakje, cuttermes, borduurnaald of gatenpons
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team

S019K014

Basishandleiding Badzout
1. Om badzout in verschillende kleuren te verkrijgen,  wordt het badzout in porties verdeeld.

2. Elk portie in een plastic zakje doen. 

3. In elk zakje een kleine hoeveelheid (3 - 5%) van de gewenste zeepverf of zeepgeurolie toevoegen.

4. De zakjes sluiten.

5. De zakjes krachtig schudden, zodat het goed met elkaar kan mengen.

6. Daarna afwisselend het kleurige badzout in een decoratief glas gieten. 

De labelhangers m.b.v. een cutter (of scalpel) uit het grijze karton 
snijden.
De cirkels stansen.
De labelhangers met de gewenste motieven bestempelen.
Uit het motief papier 'Jungle' de passende labelhangers knippen 
of stansen.
Met een borduurnaald (of een gatenpons) een gat maken in de 
papieren labelhangers. 
Door het gat een koord halen en de labelhangers aan de reageer-
buisjes vastmaken.


