
Handleiding zeep maken: 
 

Optioneel material: 

 

- maatbeker 

- mes en snijplank 

- magnetron of fornuis 

- roerstaaf of lepel 

- pannetje  / hittebestendige beker 

- alcohol ketonatus 70% 

 

Stap 1: 

Zorg dat er van tevoren een ruim werkoppervlak is gecreëerd waar u aan kunt 

werken/zeepgieten. 

Aan te raden is hier wat kranten of ander materiaal onder te leggen i.v.m. het per 

ongeluk morsen van de zeep. Zorg tevens dat het werkoppervlak goed 

horizontaal is.  

 

Stap 2: 

Stel de siliconen mal / mallen dusdanig op dat u er makkelijk bij kunt. 

 

Stap 3: 

Snij de zeep in blokjes.  Gebruik hiervoor een groot sterk mes en een snijplank. 

 

Stap 4: 

Doe de gesneden zeep in een pannetje met deksel en plaats deze op het fornuis. 

Verwarm de kookpan op een lage stand zodat de zeep langzaam gaat smelten. 

Het verwarmen in de magnetron is zeker een goed alternatief.  Let hierbij wel op 

dat de zeep niet te snel verwarmd raakt .  

Wanneer de zeep te snel en te veel verwarmd wordt  kan het gaan schuimen 

waardoor er kleine bubbeltjes onstaan in de zeep. Dit probleem is echter op te 

lossen door de zeep na het ingieten licht in te sprayen met alcohol 70%. Hierdoor 

verdwijnen de luchtbubbeltjes en wordt de zeep egaal. 

Mocht u de zeep verwarmen in de magnetron, zorg dan voor een geschikte kom 

of beker (magnetron bestendig). 

 

Stap 5: 

Giet de gesmolten zeep over in een beker (maatbeker). 

Voeg de kleur en parfumolie naar wens toe terwijl u roert. Zorg dat de zeep 

vloeibaar blijft. Let op: Kleurstof en parfumolie zijn sterk geconcentreerd, een 

paar druppels zijn al voldoende. 

Voor de parfumolie kunt u 15 druppels per 100 gram zeep aanhouden.  

De kleurstof kunt u naar wens toevoegen tot de gewenste kleur is bereikt. Denk 

hierbij ook aan het mengen van kleuren: 

Rood + blauw = paars, rood + geel = oranje, geel + blauw = groen. 



 

Stap 6: 

Giet de vloeibare zeep vanuit de maatbeker in de gewenste mal. Let hierbij op 

dat u giet tot aan het randje van de mal, hiermee bereikt u het mooiste effect. 

Mocht de zeep er toch overheen lopen dan kan deze na het drogen makkelijk 

verwijderd worden. 

Mochten er na het gieten kleine luchtbubbeltjes ontstaan dan zijn deze te 

verhelpen door de onderkant van de zeep licht in te sprayen met alcohol 70%. 

Vaak is dit overbodig omdat de luchtbubbels alleen zichtbaar zijn aan de 

onderkant van de zeep. 

 

Stap 7: 

Het gietwerk zit er op en het droogproces kan beginnen. De droogtijd bedraagt 

45 tot 60 minuten, afhangend van de grootte van de mal. Dit proces kan versneld 

worden door de mal enkele minuten in de koelkast te plaatsen.  

 

Stap 8: 

Wanneer de zeep hard is kan de zeep uit de mal worden gehaald.  

Tip: Laat eerst een beetje lucht tussen de zeep en de mal komen door de zijkant 

iets op te lichten met vinger of vingernagel. Draai de mal dan om met de opening 

naar beneden. Druk met je vinger boven op de vorm. Combineer dit met zeer 

lichte afwisselinde wring- en plooibeweging van de mal zodat de lucht zich 

verdeelt tussen de zeep en de mal. Pas als er overal lucht is tussen de zeep en de 

mal zal de zeep vanzelf loslaten. Als u dit process met beleid uitoefend zal dit 

soepel verlopen.  

 

Tip: Temperatuurverschillen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden om de 

zeep mooi te houden. Laat de zeep daarom niet drogen in de vriezer of op de 

verwarming en bewaar de zeep op kamertemperatuur.  

 

Tip: Twee verschillende kleuren in één zeep: 

1. Smelt en geur de zeep eerst. 

2. Verdeel de gesmolten zeep over meerdere bekers en kleur elke beker met 

een andere kleur.  

3. Giet een eerste laag gietzeep in de mal. Wacht heel even tot de gegoten 

zeep stroperig wordt  en giet dan de volgende laag. Giet u te snel dan 

mengen de kleuren. Wacht u te lang dan hechten de lagen niet goed op 

elkaar.  

 

Tip: Enkele minuten na het gieten kan de “rest” zeep  voorzichting in één geheel 

uit de maatbeker getrokken worden.   

 

Veel Giet plezier! 

 
Let op: Alle grondstoffen in dit pakket zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact 

met de ogen , onmiddelijk spoelen met water. Laat kinderen niet alleen met het materiaal. 

Essentials73 is niet aansprakelijk voor schade door gebruik of misbruik van dit recept.  


