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Het maken van een ‘geborduurd’ zeepje

Met een hobby als de onze is het natuurlijk altijd enorm leuk om zelf kleine presentjes te
maken. Zo iets persoonlijks valt al snel bij iedereen in de smaak. En... een zeepje is
werkelijk waar zo gemaakt!
Natuurlijk kunt u geen stuk zeep inspannen onder uw borduurmachine. Maar als u de hier
onder beschreven stappen volgt, ziet u dat het toch heel goed mogelijk is, maar dan op een
iets andere manier... Het lijkt heel erg moeilijk, maar in werkelijkheid is het een fluitje

van een cent!

Benodigdheden:
- zeepje (liefst zonder tekst)
- Stukje organza of fijne bruidstule
- Mod Podge, Chemage (beiden zijn
merknamen en zijn te koop in de
hobbywinkel)
- Stukje stik en Trek
- Een leuk, niet te groot,
borduurpatroon.
- Een foam kwastje

Hoe gaat u te werk?
Stap 1:
Het is aan te raden om het stuk
zeep eerst even op te meten. Zo
kunt u precies bepalen hoe groot
het borduurpatroon mag worden.
Een patroon kan beter te klein
zijn dan te groot!

Stap 2:
Nu u het stuk zeep heeft
opgemeten, kunt u in de
borduursoftware een
borduurpatroontje uitkiezen wat u
leuk lijkt om op een stuk zeep te
maken. Uiteraard houd u hier
rekening met het formaat van het
stuk zeep!
Tip: Misschien wilt u het stuk zeep
kado doen bij een zelf geborduurde
handdoek. Het is dan erg leuk om
dezelfde stijl van de handdoek ook
door te voeren om op het stuk zeep
te maken.

Stap 3:
Zelf controleer ik, door het
patroontje even uit te printen, nog
even voor de zekerheid of het
formaat van het borduurpatroon
klopt en hoe het op het stuk zeep
uitkomt

Stap 4:
In de ring spant u een stuk Stik
en Trek in en legt daar bovenop
een stukje organza of bruidstule.
Hierdoor creëert u een goede
basis om ervoor te zorgen dat
straks uw borduurtje niet uit
elkaar kan vallen.

Stap 5:
Als het borduurtje klaar is drukt u
deze heel voorzichtig uit de
versteviging.

Stap 6:
Knip het organza of bruidstule
smal langs het borduurtje weg

Stap 7:
De overtollige rafeltjes kunt u
voorzichtig met een aansteker of
soldeerbout van een lage wattage weg
smelten. Pas wel op dat u zich niet
brand!!!

Stap 8:
Nu is het borduurtje klaar om op het
zeepje geplakt te worden!Smeer het
zeepje in, met behulp van het
foamkwastje) met
Mod Pogde of Chemage .
Mocht u nu een stuk zeep met tekst
hebben, is het mooiste om dan het
stuk zeep om te draaien en de
tekstkant als onderkant te gebruiken.
Het oogt namelijk niet zo mooi als er
tekst onder het borduurtje uitpiept.

Stap 9:
Leg op de nog natte laag het
borduurtje op z’n plek. Druk het
voorzichtig aan en laat het even
drogen.

Stap 10:
Als de eerste laag droog is, geeft u
een tweede laag eroverheen en
smeert hierbij ook het borduurtje
goed in. Laat het stuk zeep na
ieder laagje even drogen.Tip:
breng de laagjes niet te dik aan.
Het is beter om een aantal dunne
laagjes aan te brengen.
Mijn ervaring is dat 3 laagjes
voldoende
is. Maar bent u van mening dat
het
er meer moeten zijn, is dit
uiteraard
geen enkel probleem!

Stap 11:
En wat vind u van het
eindresultaat?
Het stuk zeep is ook gewoon te
gebruiken.

Extra:
Mod Podge heeft ook een variant
met glitters (Mod Podge Sparkle)
op de markt gebracht. Ik heb er
geen aandelen in, maar het geeft
iets extra aan het stukje zeep!
U kunt het met een wattenstaafje
aanbrengen op de plekken waar u
dat wil.

Misschien door de foto niet
helemaal goed
te zien. Maar hier is het stuk zeep
met
wat extra glitters.

Veel succes!
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