
Doe iets samen IN - VOOR - MET de natuur!    

Lavendelzeep maken

Zo maak je jouw lavendelzeepje
Pak een stuk zeep. Haal de zeep langs de rasp, let op jouw 
vingers. Doe de zeepstukjes in een bakje en giet er een 
klein scheutje water bij. Prak het zeepmengsel met een 
vork.

Knip buiten een paar bloemetjes van de Lavendelstruik. 
Doe dit wanneer de bloemetjes al gedroogd zijn aan de 
struik. Rits de kleine bloemetjes er af.
Doe de bloemetjes bij het zeepmengsel.
Kneed met jouw handen door elkaar.
Maak er een mooi vormpje van, bijvoorbeeld een hartje.
Gebruik evt. een koekjesvormpje.

Even hard laten worden op een koele plek en het 
zeepje is klaar voor gebruik. 

In de zomer bloeit de lavendelstruik. De bloemen geuren 
sterk. Ruik maar eens, vind jij het lekker ruiken?
De lavendelbloemetjes kun je voor vanalles gebruiken. 
Je kunt ze als bosjes drogen en ophangen of er een 
geurzakje of lavendelolie van maken.  Vandaag maken we 
een lavendelzeepje.

Dit heb je nodig

• Lavendelstruik 
• Zeep (blok naturel)
• Keukenrasp
• Bakje
• Vork 
• (Snoei) Schaar
• evt. Koekjesvormpjes
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Groen en Gezond

  
Tip: Ook

 leuk om kado 
te geven



 Nog meer met Lavendel
Droogbloemen
Zo maak je het:
Hang een paar takjes van de 
Lavendel op z’n kop en bind vast 
met een mooi lint. Als de bloemen 
gedroogd zijn kun je ze ook mooi 
in een vaas zetten. Hier hoeft dan 
geen water bij.

Eetbare bloemetjes
Zo maak je het:
Versier jouw taart of koekjes met 
bloemetjes van de Lavendel. Dat 
ziet er heel vrolijk uit.

Geurzakjes
Zo maak je het:
Leg een hoopje bloemetjes van de 
Lavendel in het midden van een 
lapje stof. Pak de punten bij elkaar 
en bindt samen met een lintje of 
elastiekje.

Voor Vlinders en Bijen
Zo doe je het:
Plant Lavendel in tuin of op 
balkon. Vlinders en bijen drinken 
nectar uit de bloemen.

Lavendelolie
Zo maak je het:
Meng eerst lavendelbloemen en 
olijfolie in een glazen potje. Laat 
het mengsel drie dagen in zonlicht 
staan. Schud na drie dagen de 
inhoud van de pot door elkaar en 
giet deze vervolgens door een 
zeef- of koffiefilter in een andere 
kan. Je kunt nu de olie overgieten 
in een mooi flesje en gebruiken!

  
Weetje: 

Lavendel wordt veel 
gebruikt als natuurlijk 

geneesmiddel.


