Grote zeepbellen maken.
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Zeepbellen blazen is een leuke zomeractiviteit.
Behalve de kant en klaar bellenblaassetjes die in speelgoedwinkels verkrijgbaar zijn
kun je zelf ook reuzenbellen maken met maar heel simpele hulpmiddelen,
Je hebt er alleen maar twee stokjes, een stuk touw en een goed zeepsop voor nodig.
De stokjes bestaan uit:
Twee ronde houten stokjes van 0,8 á 1 cm dik en 60 tot 100 cm lang
Een touwtje van ± 60 cm en een touwtje van 120 cm lang
Je mag naar eigen keuze de touwtjes ook langer of korter maken als je de
lengteverhouding maar behoudt.
De touwtje moeten ± 3 mm dik en van gevlochten katoen zijn. (Verkrijgbaar bij doehet-zelf zaken o.a. Karwei).
Boor in de stokjes een gaatje van 4 mm en bevestig de touwtjes zoals op de foto is
aangegeven.

.
De truc bestaat uit de samenstelling van het zeepsop. Met gewoon zeepsop van
afwasmiddel gaat het echt niet lukken.
Op internet zijn echter veel bruikbare recepten te vinden.
Het beste kant en klaar sop dat ik vond is van het merk Pustefix.
Het is o.a. verkrijgbaar bij :
- De winkel en webshop van het Science Center Nemo in Amsterdam.
http://shop.e-nemo.nl/search.php?mode=search&page=1
- De firma Sisigma
http://www.sisigma.nl/producten/pustefix-producten
Kost €3,95/0,5 liter. Daar komen wel verzendkosten bij.
Het beste zelf te maken sop kost ongeveer €0,60/liter en bestaat uit:
50 gram suiker
75 ml Dreft-afwasmiddel (geel)
750 ml gedestilleerd of gedemineraliseerd water (bij supermarkt)
6 ml glycerine (o.a. verkrijgbaar bij de DA-drogist)
Als je daar evt. nog 200 ml Pustefix aan toevoegt verbetert het nog aanzienlijk.

Bereiding:
Maak het water warm en los de suiker daar in op. Laat het vervolgens
afkoelen.
Voeg het afwasmiddel toe
Voeg de glycerine toe
Voeg evt de Pustefix toe
Laat het geheel enige uren staan.
Bellen maken
Als je ze buiten maakt mag het niet te hard waaien maar een licht windje is
wel handig. Maak ze niet binnen, om vlekken door het sop te vootkomen.
Giet het zeepsop in een af te sluiten bakje of schaaltje van 10 á 20 cm
Laat het einde van de stokjes met de touwtjes in de zeepsop zakken
Trek de stokjes (met de einden tegen elkaar) langzaam uit de bak en breng
ze zo hoog mogelijk.
Ga met je rug tegen de evt. aanwezige wind in staan.
Spreid de stokjes tot het korte touwtje strak staat. Als het goed is ontstaat
nu een driehoekig vlies en blaast de wind een grote zeepbel.
Als het niet genoeg waait loop dan langzaam achteruit om de bel te
maken.
Wil je de bel losmaken, breng de stokjes dan weer bij elkaar.
Eventuele vlekjes, die door het sop gemaakt worden op tegels of
tuinmeubilair, kun je met water wegspoelen of verdwijnen vanzelf na een
regenbuitje.

VEEL PLEZIER

