Gör ditt
eget slime!
INSTRUKTION

89148

Lös slime
Recept: 3 dl vatten • 2–4 msk potatismjöl • Några droppar
neutral matolja • Karamellfärg, droppa i tills du är nöjd med
färgen. • 1 msk glycerol • ½ dl vatten • Eventuellt glitter
Häll upp 3 dl kallt vatten, 2–4 msk potatismjöl, några droppar
olja och karamellfärg i en kastrull och värm under omrörning.
Rör tills smeten tjocknat. Ta av från värmen och låt svalna.
Blanda ut 1 msk glycerol med ½ dl varmt vatten, rör ner blandningen i smeten lite i taget och rör om kraftigt. Är smeten för lös,
pudra över lite potatismjöl och arbeta in det med händerna. Häll
ev i lite glitter. Häll upp smeten i en skål och låt den svalna. Förvara i burk med tätslutande lock och låt stå kylt i några dagar.
Skydda kläderna med ett förkläde och bordet med plast, färg som torkat in är
svår att få bort. Barn under 3 år bör använda slime under uppsikt av en vuxen.

89150

Fast slime
Recept: 3 dl vatten • 1 dl potatismjöl • ½ msk neutral matolja
• Karamellfärg, droppa tills du är nöjd med färgen • 1 msk
glycerol • 1 msk vatten • Eventuellt glitter
Häll upp 3 dl kallt vatten, 1 dl potatismjöl, ½ msk olja och
karamellfärg i en kastrull och värm under omrörning. Rör tills
smeten tjocknat. Ta av från värmen och låt svalna. Blanda ut
1 msk glycerol med 1 msk varmt vatten, rör ner blandningen i
smeten lite i taget och rör om kraftigt. Häll ev i lite glitter. Häll
upp smeten i en skål och låt den svalna. Förvara i burk med
tätslutande lock och låt stå kylt i några dagar.

BRA ATT HA:
290242 Gul • 290243 Orange • 290244 Rödbeta
290248 Julröd • 290247 Turkosblå • 290241 Bladgrön
290246 Brun • 290251 Svart
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