
STEVIG ZEEPSOP, EEN RECEPT. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Willie Wonkas zeepsop fabriek. Zet wat emmers of zelfs grote kuipen klaar. Zet er een vreemd mannetje bij en 

laat hem de kinderen dicteren hoe ze moeten kappen, roeren,… 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Water, Dreft, glycerine en tijd.  

SPEELIMPULSEN           

Wist je dat het ideale zeepsop uit meer dan zeep en water bestaat? Hoe maak je zo'n sopje om extra grote 

zeepbellen te maken? Het ideale recept hebben we nog niet gevonden. Maar we kunnen je wel een aantal tips 

geven die je kans op succes verhogen: 

- Maak je sop steeds met lauw tot warm water. 

- Gebruik the one and only Dreft (helaas voor de doorsnee detergentconcurrent: echte Dreft werkt het best!). 

Gebruik de gewone versie groene Dreft, dus zonder kleur, geur,... Afwasmiddelen met citroengeur en zacht 

voor de handen en dergelijke geven negatief resultaat! 

- Maak je sop best een paar dagen op voorhand. Een beetje planning dus, maar het loont de moeite! 

- Voeg wat glycerine toe. Glycerine is een soort siroop dat je bij de apotheker kan kopen. Je kan er ook suiker 

aan toevoegen (onder de vorm van vloeibare honing) en zelfs een klein beetje behangerslijm. 

- De juiste verhouding, daar draait natuurlijk alles om. We geven je een paar recepten mee. Zelf uitproberen is 

de boodschap: 

* 1/2 liter afwasmiddel, 1/4 liter glycerine op 10 liter water 

* 1 kop afwasmiddel, 8 koppen water, 2 grote lepels glycerine, 2 theelepels honing 

* 1 deel dreft, 5 delen warm water en een paar druppeltjes glycerine 

* 1 dl warm water, 75 gr afwasmiddel, 2,5 gr behangsellijmpoeder, 50gr suiker - meng alles en laat een dag 

rusten, voeg daarna 9 dl water toe en goed roeren. 

 

Nog een aantal tips: 

- Spaar schone jampotjes van verschillende formaten die je elk met een ander zeepbellenmengsel vult. 

- Roer altijd voorzichtig, zodat je geen schuim maakt. 

- Zet het zeepbellenmengsel een paar minuten in de koelkast, voordat je het gaat gebruiken. Je zeepbellen 

zullen langer meegaan. 

- De beste resultaten krijg je op een regenachtige dag. Doordat de lucht dan vochtig is, zullen je zeepbellen 

langer meegaan. 

BEGELEIDERSTIPS  

Denk er op tijd aan, dat het sop wat kan trekken! Bellen maken kan met verschillende voorwerpen: oude 

fietsbanden, ijzerdraad , tennisraketten, hoepel, kapotgesneden plastieken fles, ijzeren kleerhangers, een 

verkeerskegel, een rietje,… Experimenteer er maar op los! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

