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Løs slime
Oppskrifter: 3 dl vann • 2–4 ss potetmel • Noen dråper nøytral 
matolje • Næringsmiddelfarge, drypp i til du er fornøyd med  
fargen. • 1 ss glyserol • ½ dl vann • Evt. glitter 

Hell 3 dl kaldt vann, 2–4 ss potetmel, noen dråper olje og 
næringsmidelfarge i en kjele og varm opp under omrøring.  
Rør til massen har tyknet. Ta kjelen av fra varmen og avkjøl.  
Bland ut 1 ss glyserol med ½ dl varmt vann, rør inn blandingen 
i massen, litt om gangen og rør kraftig. Er massen for løs, dryss 
over litt potetmel og arbeid det inn med hendene. Hell evt. i litt 
glitter. Hell massen i en skål og avkjøl. Oppbevar slimet i boks 
med tettsittende lokk og la det stå kaldt i noen dager.

Beskytt klærne med et forkle og bordet med plast, farge som har tørket kan 
være vanskelig å få bort. Barn under 3 år bør kun bruke slime under tilsyn av 
en voksen.

VEILEDNING

Lag ditt  
eget slime! 
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290242 Gul • 290243 Oransje • 290244 Rødbete  
290248 Julerød • 290247 Turkisblå • 290241 Bladgrønn 
290246 Brun • 290251 Sort
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KJEKT Å HA:

Fast slime
Oppskrifter: 3 dl vann • 1 dl potetmel • ½ ss nøytral matolje  
• Næringsmiddelfarge, drypp i til du er fornøyd med fargen  
• 1 ss glyserol • 1 ss vann • Evt. glitter 

Hell 3 dl kaldt vann, 1 dl potetmel, ½ ss olje og næringsmiddel
farge i en kjele og varm opp under omrøring. Rør til massen har 
tyknet. Ta kjelen av varmen og avkjøl. Bland ut 1 ss glyserol 
med 1 ss varmt vann, rør inn blandingen i massen, litt om gan
gen og rør kraftig. Ha evt. i litt glitter. Hell massen over i en skål 
og avkjøl. Oppbevar slimet i boks med tettsittende lokk og la 
det stå kaldt i noen dager.
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