
ΔΥΟ ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ SLIME…. Ή ΑΛΛΙΩΣ…ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 

ΓΛΙΤΣΑ..!!!  

Πάμε να γυμνάσουμε χεράκια και να δυναμώσουμε δαχτυλάκια!! Με αυτό το εύπλαστο υλικό μπορείτε να 

παίξετε για ώρες, να το τεντώσετε, να το τραβήξετε με όση δύναμη έχετε, να το ζουλήξετε, να του δώσετε ό,τι 

σχήμα φανταστείτε είτε με τα χεράκια σας είτε με τη βοήθεια των κουπάτ! Όπως και να ‘χει, αρχίστε να 

ψάχνετε μέσα στο σπίτι μέχρι να βρείτε τα κατάλληλα υλικά και ξεκινήστε το ζούληγμα..!!   

 

ΣΥΝΤΑΓΗ 1Η  

Υλικά:   

• 2 φλιτζάνια διάφανη κόλλα χειροτεχνίας  

• 1 και 1/2 φλιτζάνια πολύ ζεστό νερό 

• Χρώμα ζαχαροπλαστικής  

• Glitter  

• 3/4 κοφτό κουταλάκι του γλυκού βόρακα 

• 1 και 1/3 φλιτζάνια πολύ ζεστό νερό 

 

 

Εκτέλεση:   

 

 Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα παραπάνω υλικά, εκτός από τον βόρακα και το 1 και 1/3 νερό,  πολύ 

καλά μέχρι η κόλλα να διαλυθεί και να έχει υγρή μορφή. Έπειτα, σε ένα ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε τον 

βόρακα και το 1 και 1/3 ζεστό νερό μέχρι να λιώσει πολύ καλά. Ρίχνουμε στο πρώτο μπολ το μείγμα με τον 

βόρακα και το νερό και ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι. Στη συνέχεια ζυμώνουμε με τα χέρια μέχρι το 

μείγμα να αρχίσει να παίρνει την υφή του slime και να μην κολλάει στα χέρια.  

 

 

ΣΥΝΤΑΓΗ 2Η   

 

Υλικά:   

• Μισή κούπα λευκή κόλλα χειροτεχνίας ή σχολική λευκή κόλλα (περίπου 100 ml) 

• Μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής 

•  Χρώμα ζαχαροπλαστικής, glitter  

• 2 κουταλιές της σούπας περίπου υγρό φακών επαφής, απλά προσέξτε στα συστατικά του υγρού από 

πίσω να γράφει ότι έχει μέσα βορικό οξύ (Boric acid). 



Εκτέλεση:   

 

Ανακατεύουμε αρχικά την κόλλα με τη σόδα, έπειτα ρίχνουμε μέσα το χρώμα ζαχαροπλαστικής και το glitter. 

Στη συνέχεια βάζουμε μια κουταλιά της σούπας υγρό φακών επαφής και ανακατεύουμε καλά. Η κόλλα θα 

αλλάξει αμέσως και θα αρχίσει να μαζεύεται στο κουτάλι. Σ’ αυτό το σημείο ρίξτε και τη δεύτερη κουταλιά 

της σούπας υγρό φακών επαφής, ανακατέψτε πολύ πολύ καλά και η γλίτσα σας είναι έτοιμη. 

Προσοχή αν ρίξετε μεγαλύτερη ποσότητα κόλλας μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα υγρό φακών επαφής, 

μην το παρακάνετε όμως γιατί η γλίτσα θα σας χαλάσει. 

Όταν βγάλετε τη γλίτσα έξω από το μπολ στην αρχή θα σας κολλάει λίγο στα χέρια. Μην απογοητευτείτε 

συνεχίστε να τη δουλεύετε και μετά από λίγο θα ξεκολλήσει.  

 

 

Tips:   

 

1. Αποθηκεύστε σε κλειστό βαζάκι και καλύτερα στο ψυγείο. Όταν την βγάλετε από το ψυγείο αφήστε 

λίγο να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και θα είναι έτοιμη για να παίξετε ξανά! 

2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμη κόλλα με glitter που υπάρχει στο εμπόριο και να παραλείψετε 

το χρώμα ζαχαροπλαστικής και τα glitter 

3. Μπορείτε να αρωματίσετε το slime με οποιοδήποτε αιθέριο έλαιο σας αρέσει. 

4. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα βόρακα που θα βάλετε στην συνταγή! Ο βόρακας είναι 

ουσιαστικά το υλικό που κάνει όλη την δουλειά και δίνει την υφή slime στην κόλλα. 

5. Αν βάλετε παραπάνω βόρακα το slime θα γίνει σκληρό και θα σπάει. Σε περίπτωση που τύχει αυτό 

προσθέστε κόλλα διαλυμένη σε ζεστό νερό σε αναλογίες 2 προς ένα όπως είπαμε στο πρώτο μέρος 

της συνταγής slime παραπάνω.  

6. Ο Βόρακας είναι λευκή σκόνη που πωλείται στα φαρμακεία και η τιμή του δεν ξεπερνά τα 3 

ευρώ/κιλό  

  

 

ΚΑΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑΚΙΑ!! 


