
Geurige zeepketting 

Handen wassen, handen wassen, handen wassen! 
Dit is de heel belangrijke boodschap die we elke dag horen. 

Maar waarom niet met een leuk, zelfgemaakt zeepje? 
Na het maken van deze leuke zeepketting zijn jouw handen helemaal proper.


Stap 1: Maken van zeepjes 
-Ga op zoek naar restjes zeep.

-Rasp het stukje helemaal zoals je kaas zou raspen, gebruik een rasp die je nadien niet 
meer nodig hebt om eten te raspen! Heb je geen rasp? Gewoon met een mesje schrapen 
werkt ook perfect, wel een beetje oppassen voor je vingers!


-Doe een beetje warm water bij zodat de zeep mooi smelt.

-Heb je een lekker geurend olietje (pas op, het moet natuurlijk zijn!) dan kan je er enkele 
druppels aan toevoegen.

Heb je geen geurende olie? Doe er enkele druppels olijfolie bij!


-Kneed het tot een soort deeg. Wordt het per ongeluk te waterig? Wacht dan even totdat 
het overtollige water opgedroogd is.

-Druk het geknede deeg plat tot de gewenste dikte op een glad oppervlak (bakpapier, 
plastieken kaftje, …) en steek figuurtjes uit met een bakvormpje of vul de bakvormpjes 
gewoon volledig op.

-Geen bakvormen? Snij de zeepjes in vorm met een mesje of tandenstoker.

Of misschien heb je nog een oude praline-doos met vormpjes waarin je de zeep kan 
duwen.

-Vergeet er geen gaatje in te prikken waar een touwtje doorkan!




-Laat je zeepjes opstijven, wil je dat dit vlugger gaat? Stop ze dan even in de vriezer. 
-Steek een touwtje door het gaatje en maak zo een ketting met de zeepjes. 
-Helemaal af is je ketting als je het touwtje nog versiert met schelpen, parels, kralen, 
boomschors, bedeltjes, ruwe touwtjes en lint … 
Ga eens zoeken in je spullen, in huis of in de tuin. Je vindt wel iets wat bruikbaar is.


Uitdaging: probeer een zo lang mogelijke ketting te maken. 
TIP: Stop een zeepketting in de bus van iemand in de buurt. 
Niet aanbellen!, gewoon in de bus stoppen. Je kan er een briefje bij schrijven 
waarop een leuke boodschap staat en van wie de ketting komt. 

Stap 2: Stuur een toffe foto door naar ons: pamoya.art@gmail.com of post hem op de 
FB-pagina van pamoya!


mailto:pamoya.art@gmail.com

