
 

 

Zelf wasmiddel maken, hoe leuk is dat……………… 
 

 

 

Zelf wasmiddel maken is simpel en spaart je veel geld. Zeker met dit wasmiddel recept.  

Zelf wasmiddel maken gaat heel goed met marseillezeep, castillezeep of aleppozeep.  

Dit  zijn een natuurlijke zepen en bevatten geen kleurstoffen en conserverings- middelen. 

Marseillezeep is te koop bij bijvoorbeeld De Tuinen of de natuurwinkel.  

Je kan ook zeepvlokken gebruiken, dat spaart het raspen en de zeepvlokken kan je ook 

gebruiken om vloeibare zeep te maken voor bijv. handzeep of douchegel. 

Hier een recept voor zelf wasmiddel maken bestaande uit 2,5 liter wasmiddel voor de witte was 
en 2,5 liter voor de bonte was 
 

80 gram geraspte zeep of zeepvlokken.           

40 gram soda (voor de witte was)    

5 liter water (kokend) 

60 druppels etherische olie 
 

 

https://www.aromalifestyle.shop/zeepvlokken-1-kilo.html
https://aromalifestyle.nl/vloeibare-zeep/
https://www.aromalifestyle.shop/zeepvlokken-1-kilo.html
https://www.aromalifestyle.shop/soda-washing-soda-1-kilo.html
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://laturmixmadrid.com/camping-eifel/zelfgemaakt-wasmiddel-slecht-voor-wasmachine&psig=AOvVaw0WcBOT-e2z0gO1_Gje2h4G&ust=1588336680874000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDk8LyVkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.depositphotos.com/102576202/stockafbeelding-zelfgemaakte-wasmiddel.html&psig=AOvVaw0yyCh7sMkSA78pE7Y0oYis&ust=1588337477261000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjB_LKYkOkCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

Kook een liter water. Voeg de geraspte of fijngesneden marseillezeep toe. Roer goed door. En 

blijf doorroeren tot alle zeep is opgelost. Voeg nog vier liter kokend water toe (dit kan ook in een 
schone emmer als je niet zo’n grote pan hebt). 

Giet de helft van het zeepsop over in een andere pan of emmer en voeg hieraan de soda toe. 
Soda heeft een licht blekend effect en is daardoor geschikt voor de witte was. (Let op: hele oude 
wasmachines hebben soms nog aluminium onderdelen en die wasmachines kunnen niet tegen 

soda, het tast namelijk de aluminiumonderdelen aan) 

Laat dit 1 nacht afkoelen en voeg dan de volgende dag naar keuze de etherische olie toe. 30 
druppels per 2,5 liter wasmiddel of als je een sterkere geur wilt dan nog iets meer.  

Citroen etherische olie versterkt het witeffect en het vetoplossende effect van het vloeibaar 
wasmiddel Dit is dus heel geschikt voor het witte wasmiddel recept. Ik voeg zelf vaak nog een 
lepeltje biologische zuurstofbleek (bijvoorbeeld van Ecover, te verkrijgen bij de reform of 

biowinkel) toe aan de witte was omdat naar mijn gevoel dat net nog even dat beetje extra geeft 
waardoor je was mooi wit en schoon wordt. 

Eucalyptus olie is zeer geschikt bij het wassen van beddengoed omdat het helpt tegen huismijt 

Lavendel etherische olie en YlangYlang zijn heerlijke geurende olie voor als je een wasmiddel 
wilt met wat meer geur. 

Bij een hele gevoelige huid kan je natuurlijk ook de etherische olie achterwege laten en een 
ongeparfumeerd wasmiddel maken. Of je voegt per wasbeurt een paar druppeltjes etherische 
olie toe, zo kan je iedere keer wat anders gebruiken. 

Je zult zien dat na 1 nacht je vloeibare wasmiddel verandert is in een dikke gel achtige massa. 
Roer alles nog een keer goed door (dit gaat het beste met de staafmixer want dan krijg je een 
mooi vloeibaar wasmiddel maar  het gaat ook met een houten lepel)  zodat eventuele klonten 

verdwijnen en het wasmiddel weer vloeibaar wordt en giet het wasmiddel dan over in lege, goed 
omgespoelde, (wasmiddel) flessen. 

 
 

Dit (ongeparfumeerde wasmiddel) is in principe geschikt voor alle was op lage en op hoge 
temperaturen.  Er is ongeveer een wasbolletje per keer nodig. 

Voor gebruik altijd even goed schudden om eventueel klontjes weer op te lossen.   
 

Nou dat valt best mee toch? 
En dat alles voor een heerlijke schone was. 

 

Liefs Fem 
 

https://aromalifestyle.nl/aromatherapie-kennis/etherische-olie-a-z/citroen-etherische-olie/
https://aromalifestyle.nl/aromatherapie-kennis/etherische-olie-a-z/eucalyptus-etherische-olie/
https://aromalifestyle.nl/aromatherapie-kennis/etherische-olie-a-z/lavendel-etherische-olie/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.werfzeep.blog/recepten-nl/zelf-wasmiddel-maken-recept/&psig=AOvVaw0yyCh7sMkSA78pE7Y0oYis&ust=1588337477261000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjB_LKYkOkCFQAAAAAdAAAAABAP

