
Doğal Sabun Yapımı Öğrenin

Askı Tekniği 
Malzemeler 
(bu ders için alternatif malzeme seçeneği vardır) 

• 250 gram Zeytin Yağı 

• 142 gram Hindistan Cevizi Yağı 

• 156 gram Palm Yağı 

• 43 gram Hint Yağı 

• 31 gram Shea Yağı 

• 86 gram Kostik 

• 215 gram Su NOT: videoda 270 ml kullandım 

• 30 ml Beyaz Nar 

• 1 çay kaşığı yeşil pigment 

• 156 gram Palm Yağı 

• 140 gram Hindistan Cevizi Yağı 

• 33 gram Shea Yağı 

• 43 gram Hint Yağı 

• 250 gram Zeytin Yağı 

• 86 gram Sodyum Hidroksit 

• 205 gram Su NOT: esansınıza bağlı 270ml ye kadar su kullanabilirsiniz 

• 40 gram esans 

Kostik Güvenliği bölümünü ilk olarak okuyun. 

Videoyu ilk sabun yapışınızdan önce bir kez tamamen izleyin ve 

buradaki adımları dikkatlice okuyun.

1. Tel askımız şekilendirin - uzuna çekin. 

2. Kostikli suyun hazırlanışı: Eldiveninizi ve koruma gözlüğünüzü takın. 

Su miktarınızı ısıya dayanıklı bir kapta tartın. Boncuk kostiği ayrı bir 
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kapta tartın. Dikkatli ve yavaş yavaş kostik boncuklarını suya ilave 

edin, arada karıştırın. 

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

sıcaklığına kadar soğuması hedefimiz. 

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

5. Yağlarınız tartın ve büyük bir kase birleştirin. Unutmayın bu sizin 

işlemi gerçekleştireceğiniz kasedir. 

6. Pigment biraz yağ ile çözün. 

7. Kostiğiniz oda sıcaklığına ulaştıktan sonra başlayabiliriz. 

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

ile karıştırın. 

9. Beyaz olmaya başlayınca esansı ilave edin ve tel ile karıştırın. 

10. Yeşil bölüm yapmak için yaklaşık 1/4 hamurdan ayrı bir kapa dökün 

ve renklendirin. 

11. Beyaz bölüm kalıbınıza dökün ve gezerek yeşil bölümüni farklı 

yüksekliklerden dökün. 

12. Tel askı ile kalıbınız boydan boya, soldan sağa giderek ve alttan 

yukara çekerek gezdirin. 

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

kapatın ve bir havluyla sarın. 

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

15. Sabunuz el ile dokunuca sertleştiyse kalıptan çıkartın ve istediğiniz 

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

halinde kurumaya bırakın. 

16. 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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