
FLUBBERSUPERSLIJMBALLEN MAKEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Er gebeuren flubberslijmexperimenten in een groot laboratorium. Er lopen professoren rond in witte jassen, 

met chemiebrillen en plastieken handschoenen. Er staan reageerbuisjes te broebelen ... 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Warm water, knutsellijm, voedingskleurstof in alle kleurtjes, borax (zeep te vinden in de drogisterijen), Grote 

mengkommen, plastieken maatbekers, roerstaafjes of houten lepels, potjes en dekseltjes, vergieten, rietjes, 

scharen, deegrollen, bakvormen voor taarten, cupcakes, rijst, erwten, ballonnen. 

SPEELIMPULSEN           

Start met de Flubbersuperslijmballen te maken: 

1. Meng à liter warm water met 250 ml lijm (knutsellijm) in een grote kom. 

2. Voeg wat voedingskleurstof toe en meng goed! 

3. Meng in een aparte kleine kom à liter warm water en 60 ml Borax (zeep) 

4. Nadat alles compleet is opgelost, giet je het Borax mengsel traag en beetje bij beetje in het mengsel met 

water en lijm. Giet een beetje, meng een beetje, giet een beetje, meng een beetje... het idee is duidelijk 

zeker? 

5. Meng met je handen of met een oude houten lepel. Terwijl je aan het mengen bent, wordt het een 

flubbersuperslijmbal! (OPMERKING! Je hebt misschien zelfs niet het volledige Borax mengsel nodig!!! Als je er 

teveel van toevoegt, valt het slijm uit elkaar.) 

 

En dan begint het spelen: 

  Blaas slijmbellen door rietjes. 

  Maak spaghettislijmslierten door het slijm door een vergiet te gieten. 

  Probeer een zo lang mogelijke sliert te maken door met z'n tweeën aan de uiteinden te trekken. Knip er 

stukjes af en plak ze er terug aan. 

  Probeer taartjes en andere baksels te maken met de deegvormen 

  Meng de flubber met andere materialen zoals rijst en erwten om slijm met brokjes te maken. 

  Giet de flubber in een ballon (geduld is een mooie deugd). Vul de ballon volledig, maak er een knoopje in en 

je hebt een flubbersuperslijmstressbal. 

  Gebruik je fantasie… 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Borax is zeep en dus giftig! Laat kinderen het zeker niet in hun mond steken. 

Tip: met azijn kan je het uit je kleren halen en met mayonaise uit je haar. 

Je kan de flubbersuperslijmballen een paar weken bewaren in een luchtdichte doos of in ziploc zakjes. Als het 

te hard begint te worden of uiteen valt, is het tijd om een nieuw mengsel te maken.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

