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Løs slim
Opskrifter: 3 dl vand • 2–4 spsk kartoffelmel • Et par dråber 
neutral madolie • Bolsjefarve, tilsættes dråbevis indtil ønsket 
farve er opnået • 1 spsk glycerol • ½ dl vand • Evt. glitter

Bland 3 dl koldt vand, 2–4 spsk kartoffelmel, et par dråber olie 
og bolsjefarve i en gryde og rør rundt under opvarmningen. Rør 
indtil massen har tyknet. Fjern den fra varmen, og lad den køle 
af. Bland 1 spsk glycerol med ½ dl varmt vand. Rør blandingen 
ned i massen, lidt ad gangen, og bland grundigt. Hvis massen er 
for løs, kan du pudre lidt kartoffelmel over, og ælte det ind med 
hænderne. Tilsæt evt. lidt glitter. Hæld massen op i en skål, og 
lad den køle af. Opbevar slimen i et glas eller en bøtte med tæt-
sluttende låg, og lad det stå på køl et par dage.  

Brug et forklæde og afdæk arbejdsbordet med plast. Indtørret farve kan  
være svært at fjerne igen. Børn under 3 år bør kun bruge slim under opsyn  
af en voksen.

INSTRUKTION

Lav dit  
eget slim!



89150

810008

290242 Gul • 290243 Orange • 290244 Rødbede  
290248 Julerød • 290247 Turkisblå • 290241 Bladgrøn 
290246 Brun • 290251 Sort

240833

240822

240821

240823

240826

240829

240828

240818

240825

240830

GODT AT HAVE:

Fast slim
Opskrifter: 3 dl vand • 1 dl kartoffelmel • ½ spsk neutral 
madolie • Bolsjefarve, tilsættes dråbevis indtil ønsket farve er 
opnået  • 1 spsk glycerol • 1 spsk vand • Evt. glitter

Bland 3 dl koldt vand, 1 dl kartoffelmel, ½ spsk olie og bolsje-
farve i en gryde. Rør grundigt under opvarmingen. Rør indtil 
massen har tyknet. Fjern den fra varmen, og lad den køle af.  
Bland 1 spsk glycerol med 1 spsk varmt vand. Rør blandingen 
ned i massen, lidt ad gangen, og bland grundigt. Bland evt. 
lidt glitter i. Hæld massen op i en skål, og lad den stå og køle 
af. Opbevar slimen i et glas eller en bøtte med tætsluttende 
låg, og lad det stå på køl et par dage.
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