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Forsøk 1
En verden av farger

Med dette eksperimentet vil du være i stand 
til å lage alle sekundære og tertiære farger, 
som du kanskje vil bruke til å lage fargerike 
såper.

Hva du trenger:
• Vernehansker
• Plastalin
• Pasteurpipetter 
• Blå kosmetisk farging
• Gul kosmetisk farging
• Rød kosmetisk farging
• Reagensglass med lokk
• Vann

Du trenger ver-
nehansker

Forsøk
Materiale inkludert i settet.

Trinn:

OBS! Fargestoffene som inngår i dette settet 
kan flekke, hold det derfor unna klær og 
delikate stoffer!

1. Lag 3 baller med 3 bit-
er av plastalin. Fest dem 
på bordet og plasser de 3 
reagensglassene vertikalt
på plastalin-ballene. Plas-
talinbiten vil holde glass-
ene som bildet viser.

2. Fyll hvert glass 
halvveis med vann.
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4. Sett lokket på reagensglasset og riste 
løsningene.

5. Ta vare på de fargede løsningene som du har 
laget i dette eksperimentet.

I de neste forsøkene vil vi bruke disse løsnin-
gene for å lage superfargerike såper!

Forsøk 2
Duftende og
fargerike såper

Hva du trenger:
• Vernehansker

Du trenger ver-
nehansker

INGREDIENSER: Aqua, glyserin, natriumstearat, propylenglykol, sorbitol, 
natriumlaurat, natrium laureth sulfat, dinatriumlaurylsulfosuksinat, 
parfyme, stearinsyre, natriumklorid, laurinsyre, limonene, pentasodium 
pentetate, tetrasodium etidronate, hexyl cinnamal, benzyl salicylate, 
linalool, polyetylentereftalat, ethenoxymethoxyethene, dimetylol glycol, 
dimetylol urea, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, CI 
14720, CI 19140, CI 42090, CI 16035, CI 74260, CI 77891, CI 77000

3. Med hjelp av en pas-
teurpipette, bland noen 
dråper av fargestoffene i 
reagensglassene. *

OBS! Ikke bruk samme pasteurpipette til 
forskjellige fargestoffer uten å vaske den godt!

*Tips: Bruk fargesamlingen som presenteres 
nedenfor for å utforske alle de fargene du kan 
få med de 3 primærfargene!

Finn den fargen du ønsker å få i 
fargesamlingen og bland fargestoffer i den 
tiltenkte andelen. "2 magenta, 1 gul" betyr at 
du bør bruke 2 deler magenta for hver del av 
gult. Rekkefølgen av blandingen spiller ingen 
rolle, når det står "2 rød + 1 cyan" det er det 
samme som "1 cyan + 2 røde".

Tips: For å få pastellfarger og lyse farger, 
er det bare å tilsette litt mer vann til 
fargeblandingen.

Bilde 1. Fargesamling.

MAGENTA 
Primærfarge

RØD 
1 magenta

1 gul

ORANSJE
1 magenta

2 gul

OKER
2 gul

1 kongeblå

BORDEAUX
1 rød

1 cyan

LILLA
2 magenta

1 grønn

MØRK 
GRØNN 

2 grønn 
1 magenta

NAVYBLÅ 
2 kongeblå

1 gul

PETROL-BLÅ 
2 cyan
1 rød

GRÅ
alle farger blandet, 

det bruker 
å bli svart

ROSA 
2 magenta

1 gul 

FIOLETT 
2 magenta

1 cyan

HIMMELBLÅ
1 magenta 

2 cyan

GRØNN
1 cyan
1 gul

LIMEGRØNN 
1 cyan
2 gul

SMARAGD-
GRØNN 

2 cyan
1 gul

KONGEBLÅ 
1 blå
1 gul

REN GUL 
Primærfarge

CYAN
Primærfarge

• Såpebase
• Kniv (spør en voksen om å hjelpe deg med 
å håndtere den!)
• Komfyr eller mikrobølgeovn (spør en voksen 
om å hjelpe deg med å håndtere den!)
• Kjøkkenhanske
• Glass eller en kopp laget av motstandsdyktig 
glass (f.eks Pyrex)
• Trespatel
• Plastform for såper
• Fargeløsninger fra forrige 
forsøk
• Pasteurpipetter
• Eple og mandarindufter
• Plastfolie
• Satin-bånd
• Glitter
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7. Rør godt, ved hjelp av 
trespatelen.

8. Tilsett litt glitter til 
såpebasen og rør godt med 
trespatelen.

9. Det er på tide å gi 
form til såpen. Velg 
en av plastformene 
som inngår i dette 
settet og hell sakte 
såpen i formen.
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3. Nå må du varme opp såpebasen slik at den 
smelter og går fra fast tilstand til flytende til-
stand.

Smeltepunktet for såpebasen, som leveres 
med settet, er 50-60 ºC (122-140 ºF). Du kan 
varme den på to forskjellige måter:

• Dobbeltkoking: plasser et glass (eller kopp) 
i dobbeltkoking, og fortsett å røre om med 
spatelen til såpebasen er helt smeltet,
eller

• Mikrobølgeovn: varm glasset (eller koppen) 
som inneholder såpebasen, i ca. 20 sekunder. 
Fjern glasset og rør såpebasen med trespate-
len. 
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Sett glasset tilbake igjen i mikrobølgeovnen 
i ytterligere 10 sekunder. Deretter fjerner du 
den og rører igjen.

Gjenta dette siste trinnet (la den aldri stå å 
varme i mer enn 10 sekunder) til såpebasen 
er helt smeltet.

OBS! Bruk alltid kjøkkenhansken til å berøre 
glasset (eller koppen) for å unngå å brenne 
deg!

4. I dette trinnet, mens såpebasen 
fremdeles er i flytende tilstand, 
tilsettes fargestoffene. Velg et av 
fargestoffene som ble skaffet i det 
foregående forsøket, tilsett 3-5 
dråper til glasset (eller koppen) 

som inneholder 
flytende såpe 
ved hjelp av en 
pasteurpipette.

5. Rør blandingen godt, 
ved hjelp av trespatelen.

6. Velg en av duftene som følger med settet 
og tilsett 2 dråper i glasset (eller koppen).

Tips: Du kan velge å kombinere de to 
medfølgende duftene: mandarin og eple. I 
dette tilfellet, er det bare å tilsette en dråpe 

av hver.

Trinn:
1. Med hjelp av en kniv, 
fjern en liten bit av 
såpebasen fra boksen, 
akkurat nok til å lage en 
såpe: mellom 20 og 32 g 
og skjær den i små biter.

OBS! Spør en voksen om å 
hjelpe deg med å håndtere 
kniven!

2. Plasser såpebasebitene i 
glasset eller koppen (glasset 
må være motstandsdyktig).15
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Forsøk 3
Tørket blomstersåpe

Hva du trenger:
• Såpebase
• Plastform for såper
• Tørkede blomster
• Dufter

4. Hell den flytende såpen i plastformen. 

5. Plasser tørkede blomster i formen. Ikke 
rør den flytende såpen siden den er varm. 

Hvis du ønsker å endre eller 
omorganisere blomstern-
es posisjoner kan du bruke 
trespatelen. 

6. La såpen kjøle seg ned og stivne helt. Dette 
kan ta opptil 2 timer.

7. Fjern den fra formen og vent 24 timer, helt til 
du ikke føler fuktighet når du tar på den.

Bilde 2. Glyserinsåpe med urter.

8. Pakk den i 
plastfolie og bruk 
satinbånd til å 
binde den. 

9. Såpen er ferdig. Du kan merke den og gi 
såpen til noen som en gave.

Tips: Du kan erstatte de tørkede blomstene 
med aromatiske urter. Du kan også legge til 
kosmetisk farge for å farge såpen. 

2. Når blomstene er 
tørr, kan du begynne å 
lage såpen. Først må du 
skjøre opp såpebasen 
i små terninger og 

legg 20 g i en varmebestandig beholder 
eller i en kasserolle. Såpen må nå smeltes 
i mikrobølgeovn eller på 
komfyren (se forsøk 2, trinn 3 
for mer informasjon).

3.Tilsett noen dråper med duf-
ten som du har valgt og rør 
med trespatelen. 

• Trespatel
• Plastfilm
• Satinbånd
• Komfyr og kjele eller mikrobølgeovn
• Kniv
• Pasteurpipette

Trinn:

OBS! Be en voksen om hjelp for å gjennom-
føre dette forsøket. 

1. Velg blomstene som du liker. Slik at de kan 
tørke, plasser dem i mellom 2 avisark i 3 uker. 
Sett en tung gjenstand på toppen av dem, for 
eksempel en stor bok.

OBS! Vær forsiktig så du ikke brenner deg, så-
pebasen er svært varm!

10. Vent til de er helt stivnet (det kan ta ca 2 
timer) og fjern såpen fra formen.

Din fargerike såpe er ferdig! 
For å oppbevare den, pakk 
den inn i plastfolie. Du kan 
også dekorere den med det 
medfølgende satinbåndet.

Bortsett fra den rensende funksjonen, 
er såpen du nettopp har laget også parfymert 
og den vil etterlate en fantastisk duftende 
lukt på huden din.

Ideelle formuleringer
Parfymert og farget såpe (20,36 g)
Såpebase - 20 g
Kosmetisk farging - 0,25 g
Duft - 0,1 g
Glitter - 0,01
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3. Gjenta trinn 3 fra forsøk 2. 

4. Når den nøytrale såpen er flytende, tilsett 
havregryn litt etter litt til det er fullt integrert. 
Fortsett å røre for å hjelpe prosessen.

6. Vent til den er 
full-stendig stivnet 
(det kan ta inntil 2 
timer) og fjern såpen 
fra formen.

Såpen er ferdig! For å oppbevare den, pakk 
den i plastfolie og du kan også dekorere den 
med det medfølgende satinbåndet.

Du har nettopp laget en havremelsåpe! 
Havremel presenterer gode egenskaper for 
huden vår, som ofte brukes ved rensing og 
peeling.   

2. Plasser de nøytrale 
såpebitene i glasset eller 
koppen (glasset må være 
motstandsdyktig).

OBS! Spør en voksen om å hjelpe deg med å 
håndtere kniven!

5. Nå kan du forme den som du vil. Velg en av 
plastformene som er inkludert i settet og hell 
sakte såpe inn i den.

OBS! Vær forsiktig så du ikke brenner deg, for 
såpebase er svært varm!

Merk: Hvis det er nødvendig, kan du varme 
opp den nøytrale såpen igjen, for å fullt ut 
integrere havregrynet. 

Forsøk 4
Havregrynsåpe

Hva du trenger:
• Vernehansker 
• Kjøkkenhanske
• Vann
• 100 g såpebase
• Kniv (spør en voksen om å hjelpe deg med 
å håndtere den)
• Komfyr eller mikrobølgeovn (spør en voksen 
om å hjelpe deg med å håndtere den)
• 50 g havremel 
• Glass eller en kopp laget av motstandsdyktig 
glass (f.eks Pyrex)
• Trespatel
• Plastform for såper
• Plastfilm
• Satinbånd

Merk: Hvis du ikke har noe mer såpebase, 
kan du utføre dette forsøket med en nøytral 
såpe, sp, veier 100 g.

Trinn:
1. Spør en voksen om å hjelpe deg med kniv-
en og skjære den nøytrale såpen i små biter.

Du trenger ver-
nehansker
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3. Skjær deretter såpesponet i mindre biter til 
du får et slags såpemel. 

Tips: Har du sett en 
voksen hakke løk i 
små biter? Det er den 
samme teknikken du 
skal bruke for såpen.

4. Overfør nå all såpen til 
flasken.

5. Tilsett vann til flasken, 
ca en finger over såpe. 
Dekk til flasken med 
lokket. 

Forsøk 5
Flytende såpe

Hva du trenger:
• Såpe
• Kniv
• Skjærefjøl 
• Stor flaske med lokk (kapasitet for 1,5 / 2 
liter)
• Kosmetisk farging
• Parfyme
• Pasteurpipette
• Vann
• Flaske for flytende såpe
• Trakt

Trinn:
1. Start med å velge en såpe du liker. Det må 
være en ny og hel såpe. 

OBS! Trinn 2 og 3 krever bruk av en kniv. Be 
en voksen om 
hjelp slik at du 
ikke skader deg.

2. Med en kniv og 
skjær såpen i tynn 
spon.

10. Din flytende såpe er klar til bruk! Plass-
er en trakt på munnstykket på en skikkelig 
flaske for flyt-
ende såpe.

11. Be en voksen 
om hjelp og fyll 
flasken med flyt-
ende såpe!

12. Din flytende såpe kan nå brukes på en 
skikkelig måte! 

Merk: Lagre den gjenværen-
de flytende såpen i flasken 
med lokk, til du trenger den 
igjen. 

6. Forsker, såpe må settes til side i 15 dager. 
Men husk å åpne flasken hver dag for å røre 
blandingen og tilsette litt mer vann. 

7. Etter disse 15 dagene har du 1,5 liter 
flytende såpe! 

8. Ønsker du å gi farge til din flytende såpe? 
Velg fargen du liker best blant de fargestoffer 
som er inkludert i pakken, og med hjelp av en 
pasteurpipette, tilsett dråper for å skaffe den 
fargen du ønsker. 

9. Hvis du ønsker å tilsette duft til såpen, velg 
en duft (eple eller mandarin) og tilsett noen 
dråper av den til den flytende såpen.

Du trenger ver-
nehansker
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