
Slijm, slijm en nog eens SLIJM!

Wat gaan we doen?

Deze week weer iets heel anders: Slijm! 
Als je van glibberig speelgoed houdt en eens lekker wilt kliederen is dat echt iets 
voor jou. Vorig jaar hebben we in het JackLab eens lekker lopen experimenteren en 
nu kan je het met deze recepten thuis nog een keer herhalen! Laat het slijm maar 
lekker door je handen glijden, we maken ook een kneedbare zeep om de corona te 
bestrijden en gaan zelfs kijken of we een eetbare slijm kunnen maken! Slijm er maar 
op los!

Wat hebben we nodig?

Kneedzeep recept:
• Handzeep of shampoo
• Maizena         
• Bakje en lepel voor het mixen 

Slijm recept:
• Gezichtsmaker met polyvinyl alcohol
• Lensvloeistof
• Kleurstof voor eten
• Baking soda
• Glitters 
• Bakje en lepel voor het mixen 

Eetbaar slijm recept:
• Een magnetron bestendig bakje
• Een lepel (let op: metalen lepels kunnen niet in de magnetron!!)
• Magnetron (au bain-marie kan eventueel ook: dat is een pannetje met heet water 

op het vuur, waarin een ander pannetje hangt die het hete water net aanraakt 
zoals op de afbeelding)

• Marshmallows
• Arachideolie
• Eventueel: kleurstof voor eten!
• (Optioneel: poedersuiker en maïzena)



De stappen:

KNEEDZEEP MAKEN

1. Verzamelen: verzamel al je materiaal en kijk er vast goed naar! Ruikt je zeep 
lekker?

2. Pak je bakje en knijp/pomp er wat shampoo of zeep in. Begin met een klein 
beetje, je kan altijd meer maken! Als je een richtlijn wil: ongeveer 4 pompjes uit 
een handzeeppomp of 2x zoveel als je in je haar smeert om het te wassen.

3. Doe er 4 afgestreken lepels maïzena bij! Eerst goed roeren en dan: kneden maar! 
Met deze slijmachtige kneepzeep kun je ook heel goed je handen wassen!

TIP: Als het mengsel nog te plakkerig is dan moet er een beetje meer maïzena bij 
en als het te droog wordt een klein beetje meer zeep! Experimenteren is hierbij heel 
belangrijk, zoals professor Jack altijd doet.

GLITTERSLIJM MAKEN

1. Verzamelen: verzamel al je materiaal en kijk er vast goed naar! 
2. Knijp 1 of 2 zakjes gezichtsmasker volledig uit in je bakje, of spuit een klein laagje 

gezichtsmasker met polyvinyl alcohol op het ingrediëntenlijstje in je bakje.
3. Doe er een klein beetje baking soda bij, een snufje zoals wij dat noemen – goed 

roeren!
4. Deze stap is het leukste: je mag gaan kijken wat voor kleur jij je slijm wil maken en 

hoeveel glitter je erin wil  Pak de kleurstof voor eten en spuit een paar druppels 
in de mix. Pak daarna de glitters en voeg deze ook toe! Vergeet niet goed te 
roeren. 

5. Giet er nu een drupje lenzen vloeistof bij en roer goed door, herhaal deze stap tot 
de massa loslaat van de randen, dan is je slijm klaar!

TIP: de lenzenvloeistof zorgt ervoor dat het mengsel echt een slijm wordt, maar hoe 
meer je gebruikt hoe taaier het wordt. Let dus op kleine beetjes tegelijk toevoegen 
tot het slijm perfect is!



EETBAAR SLIJM MAKEN

1. Verzamelen: verzamel al je materiaal en kijk er vast goed naar! 
2. Doe een stuk of 5 marshmallows in het magnetronbestendige bakje. Zet het 

bakje in de magnetron en laat de marshmallows in 30 sec op ongeveer 700 watt 
smelten. Haal het bakje uit de magnetron en roer goed door. Herhaal deze stap 
tot alles helemaal gesmolten is!
Als je au bain-marie de marshmallows laat smelten, roer dan de hele tijd tot alles 
gesmolten is.

3. Wacht tot de marshmallows iets afgekoeld zijn. Ongeveer 5-10 minuten.
4. Voeg een paar druppels arachideolie toe en roer goed door. Besmeer je handen 

ook met de olie en probeer het slijm maar eens in je handen te houden! 

TIP: is je eetbare slijm te glibberig dan kan je er een beetje poedersuiker doorheen 
doen of een beetje poedersuiker met maïzena. Blijft het op je handen plakken dan 
kan je wat meer olie op je handen doen!


