Σπιτικό slime
(χλαπάτσα)
Τι θα χρειαστώ
1. Μισό φλιτζάνι διαφανές ή λευκό κόλλα PVA
2. Μία κουταλιά σούπας υγρό για φακούς επαφής
3. Μισό φλιτζάνι νερό
4. ¼-½ Κουταλιά σόδα μαγειρική
5. Χρώμα τροφίμων, χρυσόσκονη κ.λπ.

Τι θα κάνω
Βάλτε ½ φλιτζάνι κόλλα και ½ φλιτζάνι νερό σε ένα μπολ και
ανακατέψτε καλά.
Προσθέσετε το χρώμα του φαγητού σας, το γκλίτερ ή οτιδήποτε άλλο
έχετε επιλέξει. Λάβετε υπόψη ότι η λευκή κόλλα δίνε παστέλ χρώμα
και η διαυγής κόλλα μοιάζει περισσότερο με ένα κρυσταλλικό χρώμα.
Ανακατέψτε ¼ έως ½ μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα. Η
μαγειρική σόδα είναι αυτό που βοηθά στη βελτίωση της
σφριγηλότητας του λάσπης, οπότε φροντίστε να μην προσθέσετε
πάρα πολύ εάν θέλετε το λάσπη να είναι πιο μαλακή.
Ώρα να αναμείξετε τον ενεργοποιητή που είναι το υγρό για φακούς
επαφής! Θα πρέπει να βάλετε μία κουταλιά της σούπας, αλλά αν
εξακολουθεί να είναι πολύ κολλώδες αφού το ανακατέψετε για λίγο,

προσθέστε μερικές ακόμη σταγόνες, αλλά φροντίστε να μην
προσθέσετε πάρα πολύ, καθώς αυτό θα κάνει το slime σας να γίνει
σκληρό και να μην τεντωθεί. Μόλις το slime αρχίσει να
απελευθερώνεται από τις πλευρές και το κάτω μέρος του μπολ, είναι
έτοιμο να αφαιρεθεί και να μαλακώσει.
Προσθέστε μερικές σταγόνες αλατούχο διάλυμα στα χέρια σας
προτού βγείτε το λάσπη από το μπολ για να το αποφύγετε να
κολλήσει στα χέρια σας. Τώρα βγάλτε τη λάσπη σας και ξεκινήστε να
μαζεύετε!
Δουλέψτε το για λίγα λεπτά έτσι ώστε να αναμιχθεί πολύ καλά και να
γίνει όπως πρέπει να είναι το slime.

Πως το αποθηκεύω
Όταν τα παιδιά τελειώσουν να παίζουν με το
slime, απλώς αποθηκεύστε το σε αεροστεγές
δοχείο για εβδομάδες έως ένα μήνα παιχνιδιού
slime ανάλογα με το πόσο παίζουν τα παιδιά σας
με αυτό.

Όταν το slime αρχίζει να έχει

διαφορετική συμπεριφορά σωστά ή να μυρίζει, πετάξτε το.
Καλή διασκέδαση!!!

