Tre sorters tvål
Till detta behövs silikonformar, gärna med någon figur och en vuxen då du
kommer använda spisen.
Hård tvål
.Tvålmassa eller oparfymerad tvål ex. Barmängens.
Formar (att gjuta i, går bra med tomma mjölkpaket eller kanske
istärningsformar)
Tvålfärg ev, doft finns i hobbybutiker.
Lavendel eller andra doftande blommor
Verktyg: kastrull/vatten, glasburk, grillpinne, kniv/skärbräda
Gör så här:
Med färdig tvålmassa, är det hur enkelt som helst att göra egen tvål!
Fantasin kan man lägga på vilka blommor man ska blanda i, vilka färger,
vilka former och hur man ska förpacka dem. Barn brukar gillar att skära,
blanda och smälta…
Sen finns det en klar bonus, man kan ju skulptera fina former av tvålen!
1) Plocka fram kastrull, glasburk, kniv och skärbräda.
2) Plocka blommorna som du vill ha i. Jag klippte bort stjälkarna på
lavendeln, och hackade dem i småbitar.
3) Skär tvålmassan i mindre bitar. Har du typ barnängens tvål riv den på ett
rivjärn.
4) Lägg tvålbitarna och lavendeln i glasburken.
5) Ställ glasburken i vattenbad, och låt den smälta. Rör så lite som möjligt,
det blir lite skummigt på tvålens yta om man rör för mycket. Dax att hälla
upp i formar!
Låt svalna
Receptet är hämtat från:
https://raddavarldenhemifran.blogg.se/2013/october/det-ar-latt-att-goraflytande-tval.html

Flytande tvål
Man köper en fast favorit-tvål som är ekologisk och bra för miljön. Sedan tar
man och river hela tvålen till tvålflingor med hjälp av rivjärnet.
Häll över tvålflingorna i en hink och häll på 3.8 liter varmt vatten. Rör om
tills alla tvålflingor är upplösta. Låt stå orört i drygt 1 dygn.
Dag 2 tar du stavmixern och mixar tvålen ett tag så geléklumparna som
bildats försvinner. Sedan är det bara att hälla upp på flaska. Jag brukar fylla
upp tvålen på petflaskor så att jag sedan kan fylla på tvålpumpen när den
börjar bli tom.
Av en enda fast tvål som kostar ca 5 kr.(i vanlig storlek) så får man ut drygt
3.5 liter flytande tvål. Skulle man köpa den mängden i flytande tvål i affären
så skulle det blir 7 st. plastförpackningar med flytande tvål. Gör man sin
egen flytande tvål så slipper man dra hem 7 plastförpackningar och en
massa vatten. Det tackar miljön för !
3.5 liter flytande tvål räcker länge och kan även vara en rolig present att ge
bort !
Receptet är hämtat från
https://raddavarldenhemifran.blogg.se/2013/october/det-ar-latt-att-goraflytande-tval.html

Geletvål
De här gelétvålarna består endast av tre ingredienser och gör handtvätten
lite roligare. De är enkla att göra och tar bara fem minuter att röra ihop.
Du behöver:
• 5 tsk gelatinpulver
• 1 dl kokhett vatten
• 1,5 dl flytande tvål
• ev. 2-3 droppar livsmedelsfärg
Så gör du:
Cirka 6 muffinsstora tvålar
1. Vispa ut gelatinpulvret i det kokheta vattnet. Se till att vispa ordentligt så
att det inte lägger sig på botten.
2. Tillsätt den flytande tvålen och rör runt. Tänk på att röra förstiktigt så att
det inte blir för mycket skum.
3. Blanda eventuell i 2-3 droppar livsmedelsfärg (inte mer då händerna i så
fall riskeras att färgas).
OBS: Använd INTE GLITTER i tvålen. Det mesta glitter som finns är gjort
av plast och kan inte brytas ner av naturen.
4. Häll upp tvålsmeten i silikonformar och låt stelna i kylen. Det tar cirka 3060 minuter.
5. Låt barnen få varsin tvål vid handtvättningen. Ge dem gärna varsin färg
så att de håller reda på ”sin tvål”. Du kan också skära mindre bitar som du
ger dem vid varje handtvätt.
Receptet är hämtat från: https://fixasjalv.se/tvattahander/

