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Slijm mislukt?

1 eetlepel 15 ml

1 theelepel 5 ml

1 glas 
of plastic beker

200 ml 
(of 20 cl)

1 kommetje 300 ml 
(of 30 cl)Geen paniek!

Heb je niets 
waarmee je 
ingrediënten 

kunt afmeten?

En ruim je spullen netjes 
weer op als je klaar bent!

Want anders zullen 
je ouders… ;-)

Sommige producten kunnen, als je 
ze lang kneedt, je huid wat gaan 
irriteren. Trek dus gerust latex of 

plastic handschoenen aan. Gaat je 
huid toch prikken, stop dan meteen 

en zeg het tegen je ouders.

Opgelet!

Voeg de activator beetje bij 
beetje toe en meng dit steeds 

goed zodat je kunt zien of 
er genoeg is toegevoegd of 
dat je nog meer nodig hebt.

Superbelangrijk!
Zet al je ingrediënten 

van tevoren klaar en zorg 
ervoor dat je kommetjes of 

schaaltjes schoon zijn.

Ik vind het superleuk om slijm te maken 
en te kneden. Ik word er rustig van. 

Een paar basisprincipes  
voor goed gelukt slijm
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Slijm is leuk, maar vergeet niet dat je  
chemische producten gebruikt bij het maken ervan!  

Was altijd je handen nadat je slijm hebt gemaakt  
en ook elke keer nadat je ermee gespeeld hebt. 

OPGELET! Sommige slijmsoorten lijken op voedsel, 
maar je kunt ze absoluut niet eten. Alleen de soorten 

waar ‘eetbaar’ bij vermeld staat, kun je opeten!

Als je slijm te plakkerig is, heb je niet 
genoeg activator gebruikt. Voeg dan 

gewoon nog een beetje extra toe 
tot je slijm niet meer te plakkerig is.

Let er wel op dat je niet 
te veel toevoegt!

Slijm te plakkerig?

Als je slijm niet genoeg 
rekt en ‘breekt’, dan heb je 
te veel activator gebruikt. 
Je kunt dan gewoon nog 

wat lijm toevoegen en 
alles weer goed kneden.

Valt je slijm uiteen?

Slijm is echt niet moeilijk om te maken, 
maar het kan gebeuren dat het te 

plakkerig of niet elastisch genoeg is.  
Ik geef je een paar tips om dat 

meteen weer op te lossen.

Slijm mislukt?
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Materiaal
Slijm kun je op verschillende manieren maken.  

De ingrediënten kunnen dus verschillen,  
maar de manier van werken is meestal hetzelfde.

Basismateriaal 

Activator  
Het product dat reageert met de 
lijm en zo de elastische structuur 
van slijm creëert, noemen we de 
‘activator’. Het komt eropaan de 

juiste activator te vinden, want niet 
alle lenzenvloeistoffen of vloeibare 
wasmiddelen werken. Afhankelijk 
van het recept kun je als activator 

ook douchegel, bodylotion, 
maisbloem enzovoort gebruiken.

Lijm
Let goed op de 

samenstelling van de lijm 
die je koopt, want het 

werkt alleen met PVA-lijm.

Natrium-
bicarbonaat  
(dubbelkool-

zure soda)

Lijm

Lenzen-
vloeistof

Wasmiddel
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Voor het maken van slijm 
heb je altijd twee of meer 

kommetjes nodig waarin je 
kunt mengen en verder ook 

een houten spatel of een 
lepel om te roeren en een 

paar glazen of bekers.

De versiering 
Het leukste aan slijm maken  

is dat je er allerlei decoratieve 
dingen aan kunt toevoegen.  

Laat je verbeelding de vrije loop 
en meng wat je maar wilt  

door het slijm.

Wil je graag luchtig slijm 
maken, ofwel schuimslijm, 
gebruik dan scheerschuim.

Deze spullen kun je in de supermarkt  
of in hobby- en tuinwinkels kopen.

Glitters

Scheerschuim

Piepschuim-
balletjes

Zand

Kleurstoffen (verf, inkt, 
voedingskleurstof…)
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Doe een beker lijm  
in een kommetje.

Wil je dat je slijm een kleurtje 
krijgt en/of wil je er nog 

glitters, confetti of andere 
dingen aan toevoegen, dan 

kun je dat nu doen. Meng het 
geheel vervolgens goed.

Nu je alle decoratieve elementen 
hebt toegevoegd, is het tijd om 
je slijm vorm te geven. Daarvoor 

heb je een activator nodig, 
bijvoorbeeld wasmiddel.  

Giet een halve dop wasmiddel  
in je kommetje.

1

2

3

10

DIT HEB JE NODIG:
• lijm
• verf
• wasmiddel

Basisslijm

18196_slime addict.indd   10 5/07/18   16:36



De aangegeven dosissen 
zijn slechts een indicatie, 
want afhankelijk van het 

materiaal (lijm, activator) en 
de omgevingstemperatuur 
kan je slijm meer of minder 
gaan plakken. Sommige ac-
tivators zijn geconcentreer-
der dan andere en dan heb 
je er dus minder van nodig. 

Experimenteren maar!

Met de dosissen die ik in dit boek 
gebruik, maak je redelijk grote 
hoeveelheden slijm. Aarzel ze-

ker niet om de hoeveelheden te 
verkleinen als je minder slijm wilt 
maken of als het de allereerste 

keer is dat je slijm maakt. Je kunt 
beter een paar keer uitproberen 
met wat kleinere hoeveelheden 
zodat je niet te veel materiaal 

verspilt als het niet meteen lukt.

Meng voorzichtig en je 
zult zien hoe je slijm vorm 

begint te krijgen. Meng tot 
alle vloeistof is opgenomen. 

Kneed het slijm daarna 
altijd met je handen tot 

het niet meer plakt.

4

Tips

11
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