
Handleiding
DIY Pakket - Zeep maken

Deze handleiding is gemaakt voor het DIY Pakket “Zeep maken” van The DIY
Store. De handleiding is standaard beschikbaar in het Duits. Deze
handleiding is in het Nederlands. Mocht je vragen hebben of kom je ergens
niet uit, neem dan gerust contact op via Whatsapp of via mail.

T: +316 83718710 M: info@thediystore.nl https://thediystore.nl
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Belangrijk
Wat leuk dat je een DIY pakket hebt gekocht bij The DIY Store! Voordat
je begint willen we je nog wijzen op een aantal punten waaraan je moet
denken tijdens het maken van jouw zeepjes. Hieronder hebben we ze
allemaal voor je op een rijtje gezet:

Check of het pakket compleet is. Hoewel we zelf gebruik maken
van een checklist om de pakketten in te pakken, is er een kans dat
we iets zijn vergeten. Mocht dit het geval zijn, neem dan direct
contact met ons op.
Werk op een platte ondergrond, het liefst op een tafel of op de
grond.
Check onze inspiratie blogs voor meer ideeën.
Je ontvangt twee gedroogde bloemen/kruiden in het pakket, maar
je kan van alles toevoegen aan je zeepjes. Wees creatief en vind
de geur die bij je past!
Naast deze handleiding, kan je ook nog onze video’s bekijken. Je
vindt de link naar deze video’s op onze website of surf direct naar
ons Youtube kanaal.

Alright, you’re ready to go. Wij vinden het prettig om onze telefoon weg
te leggen en even lekker offline te zijn tijdens het DIY’en, zeker een
aanrader!

Have fun & enjoy!
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Inhoud van het pakket
Je kan ca. 4 zeepjes maken met dit DIY pakket. Check hieronder de inhoud van het
pakket. Heb je alles correct ontvangen?

Wrongel zeep blok
4 papieren bakjes/vormpjes
2 houten lepels
Gedroogde lavendel
Gedroogde goudsbloem
Handleiding (Duits)

Dit heb je zelf nog nodig. Pak het er alvast bij:

Mes of keukenrasp
Snijplank (plastic)
Lepel
Kleine pan of bakje
Fornuis, oven of magnetron
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Tips en definities
Lees de tips voor start van het DIY project. Ben je klaar om te starten?

Wrongel zeep
Wat is dat? De populairste natuurlijke zeep die al tientallen jaren wordt gebruikt.
Weet je waar de harde (of wrongel) zeep van gemaakt is? “Het is een combinatie
van kaliumzouten met hogere carbonzuren, citroenzuurglycerol en natriumchloride.
Deze samenstelling, ontdaan van conserveringsmiddelen en geurstoffen, maakt het
geschikt om te worden gebruikt voor het lichaam. Zelfs in geval van een gevoelige
huid of met een neiging tot allergieën. Het is universeel. Het wast alles (niet alleen
de huid, maar ook het haar) en het heeft een antibacterieel effect, dus het kan
helpen bij de behandeling van acne.”

Tip 1 Gebruik als huid zeep
Deze zeep kan gebruikt worden als verzorgingsproduct voor de huid. Het beste is
wel dat deze wordt gemixt met natuurlijke producten voor een extra goed effect.
Bijvoorbeeld door toevoeging van melk of olijfolie (zie tip 3). Als je een droge
gevoelige huid hebt dan adviseren wij deze altijd in te oliën na gebruik van de zeep.

Tip 2 Gebruiken als shampoo
Deze zeep kan ook gebruikt worden als shampoo en is bijzonder geschikt voor
mensen met een vette hoofdhuid. Voeg sinaasappel rasp of gedroogde lavendel toe
voor een extra lekkere en frisse geur!

Tip 3 Toevoegingen
Voor meer soepelheid van de huis kun je bijvoorbeeld oliën, honing of melk
toevoegen. Geuroliën, bloemen of kruiden zijn geschikt voor een aangenaam aroma
tijdens het douchen. Natuurlijk kun je ook koffie en zeezout toevoegen voor een
natuurlijke peeling tijdens het douchen. Laat je inspiratie de vrije loop.

Tip 4 DIY project
Deze handleiding is een richtlijn en helpt je goed op weg. Natuurlijk is het wel zo dat
je ten alle tijden voorzichtig moet zijn met de uitvoering van de stappen. Wees
voorzichtig tijdens het snijden en zorg dat de zeep massa niet aanbrand. Zo ja?
Voeg dan extra water toe en zet de oven, magnetron of fornuis tijdelijk uit.

Liever een filmpje kijken ipv de handleiding te lezen? Check de korte video hier.
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https://youtu.be/zzG0j9JbAzc


Stappenplan

1.Snijden v/d zeep
Neem de gewenste hoeveelheid zeep
en snijdt deze in stukjes. Totaal ca. 120
gram zeep - ca. 30 gram per papieren
bakje. Hoe kleiner hoe beter!

2. Raspen
Als alternatief kun je de zeep raspen ipv
snijden. Let wel op!

3. Smelten in de magnetron
Doe de gesneden zeep in een kom of
pan. Per bakje zeep ca. 30 gram
gebruiken.

4. Smelten in de magnetron
Voeg een beetje water toe. 10 eetlepels
per 100 g zeep.

5. Smelten in de magnetron
Plaats het kommetje in de magnetron.
60 seconden op 500 watt.

6. Smelten in de magnetron
Roer goed door. Nog niet de juiste
consistentie? Opnieuw 30 sec op 500
watt. Zie consistentie bij stap 12.
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6. Smelten in de oven
Doe een beetje water bij het kommetje.
17 eetlepels per 100 g zeep.

7. Smelten in de oven
Plaats een deksel op de kom of gebruik
aluminiumfolie en plaatst deze in een
voorverwarmde oven. 100°- 120° met
boven- en onderverwarming.

8. Smelten in de oven
Doe het mengsel goed door. Als deze te
dik is voeg  je er wat water toe.
Wanneer de consistentie goed is haal je
deze uit de oven. Zie consistentie bij
stap 12.

9. Smelten in de pan
Doe de gesneden zeep in een pannetje
en voeg 17 eetlepels per 100 g toe aan
de zeep.

10. Smelten in de pan
Plaatste pan op middelhoog vuur op het
fornuis. De massa moet opwarmen en
smelten, maar niet koken.

11.Smelten in de pan
Wordt de massa te droog, voeg dan een
klein beetje water toe.
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12. Consistentie
De consistentie van de zeep moet bij
alle drie de smeltprocessen,
“puddingachtig” zijn.

13. Inspiratie
Wat ga jij toevoegen aan je zeep
massa? In dit voorbeeld gebruiken
we gedroogde lavendel.

14. De gedroogde bloemen
Meegeleverd heb je  gedroogde
lavendel en goudsbloem ontvangen,
maar je kan van alles toevoegen. Zie
tip 3.

16. Insmeren
Vooraf het bakje met olie
insmeren.Gebruik hiervoor
zonnebloemolie of mct olie
(=geurloos)

17. Zeep in het bakje
Voeg de zeep toe aan het
ingesmeerde bakje. Gebruik je
vingers of een lepel om de zeep
massa goed aan te drukken.
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18. 24 uur uitharden
Laat de zeep minimaal 24-48 uur
uitharden op kamertemperatuur.

19. Zeep uit het bakje
Verwijder het bakje. Doet dit
voorzichtig en het beste is op de kop.

20. Volledig uitharden
De zeepjes zijn volledig uitgehard na
een week, omdat de vloeistof dan
volledig is verdampt.

21. Inpakken
Pak ze in in en geef ze cadeau of
gebruik de zeepjes lekker voor jezelf.
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