
Zo ga je aan de slag!Zo ga je aan de slag!
            

II .  . BBrouw 5 liter rouw 5 liter BBubblesopubblesop

- Meng 2 zakjes Bubblepoeder met 1 liter warm water in een schone emmer.- Meng 2 zakjes Bubblepoeder met 1 liter warm water in een schone emmer.

- Roer rustig en goed door met een schone (houten) lepel.- Roer rustig en goed door met een schone (houten) lepel.

- Voeg een fles afwasmiddel toe, bij voorkeur originele groene Dreft (385 - 400ml).- Voeg een fles afwasmiddel toe, bij voorkeur originele groene Dreft (385 - 400ml).

- - Zorg dat er geen citroen in je afwasmiddel zit!Zorg dat er geen citroen in je afwasmiddel zit!

- Nu nog 3,5 liter warm water toevoegen, mengen en een uurtje laten rusten.- Nu nog 3,5 liter warm water toevoegen, mengen en een uurtje laten rusten.

  

            Tip!Tip!  Gebruik voor 2,5 liter sop van alles de helft en 1 zakje Bubblepoeder.  Gebruik voor 2,5 liter sop van alles de helft en 1 zakje Bubblepoeder.

                     Een schep honing of schepje poedersuiker erbij maakt de bellen steviger.                     Een schep honing of schepje poedersuiker erbij maakt de bellen steviger.

                     2 kinderen = 1 liter sop = 1 uur spelen.                     2 kinderen = 1 liter sop = 1 uur spelen.

22 .  . BBubblestokubblestok  
- Vouw je touw dubbel en knoop de uiteinden aan elkaar.- Vouw je touw dubbel en knoop de uiteinden aan elkaar.

- Maak een drieknoop van je touw,- Maak een drieknoop van je touw,

  met de knoop onderaan in het midden.  met de knoop onderaan in het midden.

- Zet je touw vast met de mastworp.- Zet je touw vast met de mastworp.

- Of zet je touw vast met een touwtje, elastiekje of tie wrap.- Of zet je touw vast met een touwtje, elastiekje of tie wrap.

            Tip!Tip! Gebruik altijd een katoenen touw! Gebruik altijd een katoenen touw!

3 . En dan... meterslange Bubbles maken!3 . En dan... meterslange Bubbles maken!

1. Giet een deel van je sop in een grote schone bak.1. Giet een deel van je sop in een grote schone bak.

2. Doop je hele touw rustig onder in het sop.2. Doop je hele touw rustig onder in het sop.

3. Laat je touw goed uitlekken boven de bak. Zo kun je veel langer spelen!3. Laat je touw goed uitlekken boven de bak. Zo kun je veel langer spelen!

4. Open je touw rustig, anders maken de spetters je Bubble al stuk.4. Open je touw rustig, anders maken de spetters je Bubble al stuk.

5. Waar komt de wind vandaan? Wees slim en zorg dat de wind in je rug blaast. 5. Waar komt de wind vandaan? Wees slim en zorg dat de wind in je rug blaast. 

    Anders...:-)    Anders...:-)

6. Houd de stokken lekker hoog om nog meer lengte in je Bubble te krijgen.6. Houd de stokken lekker hoog om nog meer lengte in je Bubble te krijgen.

SpeelruimteSpeelruimte

- Neem een ruime open plek: 4 tot 5 meter afstand van elkaar is perfect!- Neem een ruime open plek: 4 tot 5 meter afstand van elkaar is perfect!

- De mooiste bellen krijg je bij weinig wind en een gemiddelde temperatuur.- De mooiste bellen krijg je bij weinig wind en een gemiddelde temperatuur.

           Tip! Tip! In het donker krijg je vuurwerkbellen en in de winter ijsbellen. In het donker krijg je vuurwerkbellen en in de winter ijsbellen.

 Experimenteer in je oude kleren. Experimenteer in je oude kleren.

FeestjeFeestje

Met ongeveer 10 liter sop voor 8 kinderen maak je 1,5 uur meterslange Bubbles.Met ongeveer 10 liter sop voor 8 kinderen maak je 1,5 uur meterslange Bubbles.

Na het spelenNa het spelen

- Maak alles eenvoudig schoon met water.- Maak alles eenvoudig schoon met water.

- Strooi een beetje keukenzout op de gladde plekken.- Strooi een beetje keukenzout op de gladde plekken.

- - PAS OPPAS OP dat het zout niet in je sop terecht komt. Zout breekt het sop af. dat het zout niet in je sop terecht komt. Zout breekt het sop af.

Vlekken            www.bubblelab.nlVlekken            www.bubblelab.nl

Verwijder sopvlekken met water en zout op gekleurde kleding en schoenen.Verwijder sopvlekken met water en zout op gekleurde kleding en schoenen.

Sop over?           www.bubblelab.nlSop over?           www.bubblelab.nl

Sop kun je een paar maanden bewaren in een schone, uitgespoelde plastic fles ofSop kun je een paar maanden bewaren in een schone, uitgespoelde plastic fles of

jerrycan.jerrycan.

Veiligheidstips           www.bubblelab.nlVeiligheidstips           www.bubblelab.nl

- Het poeder is een bindmiddel. Gemengd met groene Dreft is het gewoon een - Het poeder is een bindmiddel. Gemengd met groene Dreft is het gewoon een 

  zeepmengsel.  zeepmengsel.

 - Zeep kun je niet eten of drinken, dus gebruik onder supervisie bij jonge kinderen. - Zeep kun je niet eten of drinken, dus gebruik onder supervisie bij jonge kinderen.

- Indien in de ogen, dan afspoelen met veel lauw water.- Indien in de ogen, dan afspoelen met veel lauw water.

- Indien ingeslikt, waarschuw bij twijfel een arts en neem de verpakking van - Indien ingeslikt, waarschuw bij twijfel een arts en neem de verpakking van 

  BubbleLab en het afwasmiddel mee.  BubbleLab en het afwasmiddel mee.

- Niet rennen, de ondergrond kan glad worden!- Niet rennen, de ondergrond kan glad worden!

Kijk voor meer schoonmaaktips, bewaartips, speeltips en veiligheidstips op:Kijk voor meer schoonmaaktips, bewaartips, speeltips en veiligheidstips op:

www.bubblelab.nlwww.bubblelab.nl

WAARSCHUWING!WAARSCHUWING!
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar  Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar  
vanwege kleine onderdelen en inslikgevaar. vanwege kleine onderdelen en inslikgevaar. 
Gebruik met hulp en onder toezicht van een volwassene.Gebruik met hulp en onder toezicht van een volwassene.

Bubblelab voldoet aan alle eisen van de speelgoedrichtlijn,  Bubblelab voldoet aan alle eisen van de speelgoedrichtlijn,  
CE en EN 71-1, 71-2 en 71-3.CE en EN 71-1, 71-2 en 71-3.

Meer veiligheidsinformatie op www.bubblelab.nlMeer veiligheidsinformatie op www.bubblelab.nl

Knoop aan Knoop aan 
uiteindeuiteinde

Knoop onderaanKnoop onderaan
in het middenin het midden

Mastworp / touwtje /Mastworp / touwtje /
elastiekje / tie wrapelastiekje / tie wrap

Mastworp in 3 stappenMastworp in 3 stappen

Gebruik niet Gebruik niet 
bij een tentbij een tent

1.1. 2.2. 3.3.


