
Doğal Sabun Yapımı Öğrenin

Temel Adımlar 
Malzemeler 
(bu ders için alternatif malzeme seçeneği yoktur) 

!
• 732 gram yağ karışımı 

• 95 gram Sodiyum Hidroksit (Kostik) 

• 230 gram su 

!
• 20 gram/ml lavanta uçucu yağı 

• 1 çay kaşığı ultramarin mavi 

!
!
Kostik Güvenliği bölümünü ilk olarak okuyun. "

Videoyu ilk sabun yapışınızdan önce bir kez tamamen izleyin ve 

buradaki adımları dikkatlice okuyun."

!
1. Kostikli suyun hazırlanışı: Eldiveninizi ve koruma gözlüğünüzü takın. 

Su miktarınızı ısıya dayanıklı bir kapta tartın. Boncuk kostiği ayrı bir 

kapta tartın. Dikkatli ve yavaş yavaş kostik boncuklarını suya ilave 

edin, arada karıştırın. 

2. Kostikli suyu sağlam bir yere soğumaya bırakın. Kostikli suyun oda 

sıcaklığına kadar soğuması hedefimiz. 

3. Kostik soğurken kalıbınızı hazırlayın ve yağlı kağıt ile kaplayın. 

4. Yağ karışımızınızı büyük bir kasede tartın. Unutmayın bu sizin işlemi 

gerçekleştireceğiniz kasedir. 

5. Ufak ayrı bir kapta lavanta uçucu yağını tartın yada damlalık ile 

aktarın. 

6. Mavi renginizi orta boy kapda tartın. 
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7. Kostiğiniz oda sıcaklığına ulaştıktan sonra başlayabiliriz. 

8. Ultramarin maviye iki - üç tatlı kaşığı yağ karışımından ilave edin, ve 

karıştırın.  

9. Kostiği dikkatlice yağ karışımınıza (büyük kasede) ilave edin ve tel 

ile karıştırın. 

10. Beyaz olmaya başlayınca lavanta uçucu yağını ilave edin ve 

karıştırın. 

11. Yaklaşık bir bardak kadar sabun hamurundan mavi boyaya ilave 

edin. 

12. İlk olarak beyaz bölüme puding kıvama getirin. İsterseniz el blenderi 

ile çalışmaya devam edebilirseniz. Unutmayın, blenderi havaya 

kaldırmayın. 

13. Beyaz bölüm hazır olunca, mavi sabun hamuru da aynı kıvama 

getirin. 

14. Mavi farklı yükseklikten ve farklı noktalar beyaz bölüme aktarın. 

15. Bir spatula yada kaşık ile birazcık karıştırın ve kalıbınıza dökün. 

16. İstersiniz üstü bir şiş yardım ile süsleyin. 

17. Kalıbın üzerini bir karton kutu yada benzeri bir kapak yardımı ile 

kapatın ve bir havluyla sarın. 

18. Böyle paketlediğiniz sabunu en az 24 saat kalıpta bırakın. 

19. Sabunuz el ile dokunuca sertleştiyse kalıptan çıkartın ve istediğiniz 

ebata kesin. Çok yumuşaksa kesmeden önce 2 - 3 gün bütün 

halinde kurumaya bırakın. 

20. Dilimlenmiş halde olgunlaşmak için saklayın (4 - 6 hafta). Bu işlem 

için mesela ayakkabı kutusu uygundur. Kutu üzerine imal tarihini 

yazmayı unutmayın.
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