
DIY: zelf slijm maken  
Benodigdheden 

- Doorzichtige knutsellijm (ongeveer 65 ml per portie slijm) 

- Lenzenvloeistof (let op: hier moet borax in zitten, dit zorgt ervoor dat het slijm bij elkaar 

blijft) 

- Scheerschuim (de goedkoopste variant is prima, zolang het maar geen scheergel is) 

- Eventueel (voedsel)kleurstof als je het een leuk kleurtje wil geven 

- Eventueel glitters 

- Een grote kom of bak 

- Een spatel 

Zo maak je het  

Stap 1 
Doe de knutsellijm in de kom, je kan deze hoeveelheid kiezen maar 65ml is een goede start. Aan de 

lijm kan je kleurstof toevoegen als je wil. Je hebt hier maar een paar druppeltjes van nodig want een 

paar druppels kunnen al een groot effect hebben. Roer de kleurstof goed door de lijm tot je de kleur 

hebt die je wil. Eventueel kan je nog wat glitters toevoegen en goed roeren. 

Stap 2 
Voeg een flinke laag scheerschuim toe. Hoeveel je moet toevoegen, hangt af van de hoeveelheid lijm. 

Hier kan je best gewoon wat scheerschuim toevoegen en kijken wat je zelf een mooie dikte vindt. Als 

je de gewenste dikte heb, roer je alles goed door. 

Stap 3 
In deze stap mag je het leuke werk doen: de lenzenvloeistof toevoegen! Door de lenzenvloeistof toe 

te voegen, ga je eigenlijk het slijm maken. Hier heb je niet veel voor nodig, 1,5 à 2 eetlepels is 

genoeg. Als je niet genoeg hebt, kan je altijd wat extra toevoegen. 

Stap 4 
Roer alles voorzichtig door en je gaat merken dat je slijm een samenhangede bal begint te worden. 

Gebeurt dit niet? Voeg dan nog enkele druppels van de lenzenvloeistof toe.  

Stap 5 
En nu kneden! In deze stap kan je de substantie goed kneden met je handen. In het begin zal het een 

beetje plakkerig zijn maar na enkele minuten ga je slijmbal hebben! 

Opmerkingen  
Uiteraard kan je op meerdere manieren slijm maken. Wil je op een andere manier slijm maken? 

Google dan ‘zelf slijm maken’ en je komt zeker een DIY tegen!  

Bronnen  
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/wonen/artikel/5156306/diy-zelf-fluffy-slijm-maken-zo-doe-je-dat  

embed code  
hier zal een link komen naar een zelfgemaakte tutorial 

https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/wonen/artikel/5156306/diy-zelf-fluffy-slijm-maken-zo-doe-je-dat

