
Ett ganska bra såpbubblerecept: 

Ni behöver:
Diskmedel, och då menar jag YES eller annat koncentrerat diskmedel.
Glycerol. Kan köpas på järnaffärer, byggvaruhandeln, hantverksaffärer och apotek.
Vatten, rent regnvatten går bra annars ur ledningen.
En hink eller bytta, stor nog så att det rymmer önskade mängeden och gärna har några cm till 
kanten.
Ev socker eller sirap, se hemliga tipset.

Blanda hellre med pinne eller sked än visp då man helst vill undvika skum.
Se till att behållare och mått är rena, ju mer smuts i vätskan, desto sämre bubblor.
Såpbubbleblandningen blir bättre ifall den får vila någon dag under lock – rör eller skaka innan 
användning.
 
1 Dl Yes (det funkar med andra diskmedel men då skulle jag ta 2DL)
12Dl vatten
1/12 del Glycerol (mängden är inte såå viktig, så en inte helt full matsked blir bra)

Hemligt tips: några droppar sirap eller 1ml socker ger mer stadga åt bubblorna, men det är lätt att 
överdosera och då blir de sämre.

Göra egna blås (verktygen man doppar och blåser i): 

Ni behöver antingen eller och:
*ståltråd, eller bättre: metalltråd som finns i olika färger på Panduro och liknande affärer, den är 
mjukare och lättare att jobba med.
*elkablar med en massiv ledare i (de som har många små kopparkablar stannar inte i position efter 
böjandet), kan med fördel hittas i sopsäckar som står på gator efter renovering av hus.
*piprensare, gärna de långa som kan köpas på Panduro och liknande butiker.

Böj tråden till en cirkel och vrid ihop ena ändan i den andra.
Tänk på att du gärna vill ha ett handtag.
Gillar man perfekta cirklar kan man böja den runt en glasburk,
lock ifrån juice- eller mjölkförpackning. Börja med mindre
blås och jobba er uppåt i storlek.

Testa hur stora blås ni kan göra utan att bubblan spricker. 
Testa att böja fyrkanter, trianglar eller andra icke runda
former, vad händer med bubblan?
Hur många bubblor kan du göra på en doppning? Blir det
skillnad ifall du blåser uppåt eller neråt?

Det går även bra att använda sugrör, tomma toarullar eller
andra rör. Bara att doppa och blåsa. 



Några såpbubbletrick: 

Ni behöver: vätskan och blåsen ni gjorde och  sugrör. Görs bäst utomhus eller på tåligt
golv/mattor som kan tvättas.
Bra att fylla om vätskan i flera mindre behållare, som står på golv eller sandlådskanter. Gärna 
sådana som står stadigt då mycket vätska ha spillts genom att springa efter bubblor. ;-)

*Testa att låta såpbubblan landa på olika underlag, som bomull, syntettyg, släta eller blöta underlag.
*Blås en bubbla och fånga den igen i blåsen. Blås ännu en bubbla så att du får två. Hur många kan 
du göra? Lyckas du göra så många så att bubbelklasen blir för tung för blåsen så är det riktigt bra 
jobbat.

Överkurs: försöka att få varje bubbla hänga under nästa så att det ser
ut som en larv. 

* Ta ett sugrör. Fånga en bubbla i blåsen. Håll sugröret nära och
försök blåsa in bubblor i bubblan.
*Ta ett sugrör och doppa. Blås en bubbla på en bubbla när sugröret
nästan nuddar första bubblan.
*Doppa fingret i såpbubblevätskan och försök stoppa in fingret i
bubblan. 
* Ta ett sugrör och doppa, stoppa in sugröret i en bubbla (lättare om den är fast i en blås) och blås in
små bubblor i bubblan.
Bygg formationer, bara fantasin sätter gränser.
 
Att tänka på:
Bra att tvätta händerna efter och även smörja in händer med fuktighetskräm, såpa torkar ut huden.
Bra om det finns ett sugrör var i coronatider.
För mycket vind gör det svårt att hålla kvar bubblor i blås.

Hoppas ni får kul lek så får ni göra bautastora bubblor med mig snart
Rasmus 


