
Recept: Maak uw eigen, natuurlijk wasmiddel (DIY) 
Uw eigen wasmiddel maken is veel eenvoudiger dan u denkt en 

bovendien goed voor het milieu. Hier volgt een recept om al uw 

textiel op 30°C te wassen. 

Bereidingstijd: 

 5 minuten als u zeep in vlokken koopt 

 15 minuten als u de zeep zelf tot vlokken raspt 

Prijs: minder dan € 1 per liter 

Ingrediënten 
Voor 2 liter product: 

 1 flinke handvol Marseillezeep. Marseillezeep combineert zachtheid en efficiëntie voor een 

perfecte was. Kies een product op basis van plantaardige oliën en zonder additieven. 

 1 eetlepel soda. Soda is ideaal als de was erg vuil is of als het water hard is. Hebt u thuis zacht 

water en is de kleding maar matig vuil, dan kunt u de soda gewoon weglaten of vervangen 

door natriumbicarbonaat. 

 2 liter water, waarvan 1 liter om te verwarmen. Het water lost de zeep en de sodakristallen 

op. Het vergroot ook de hoeveelheid product. 

 Optioneel: 5 druppels etherische olie (bv. lavendel) 

Materiaal 
Om de bereiding en het gebruik van het wasmiddel te vergemakkelijken, gebruikt u: 

 een emmer of grote kom om te mengen 

 een trechter 

 een fles of bus van minstens 3 liter 

 optioneel: een mixer 

Bereiding 
 Als u een blok zeep gebruikt, moet u die eerst in vlokken raspen. 

 Giet 1 liter kokend water en de vlokken Marseillezeep in de emmer of kom. 

 Meng tot de zeep opgelost is. 

 Voeg de soda toe (terwijl het water nog erg heet is; smelt de kristallen anders eerst apart in 

een beetje heet water). 

 Meng alles. Gebruik indien nodig een mixer. 

 Giet het geheel in de bus. 

 Voeg 1 liter koud water (en eventueel de etherische olie) toe. Vul de bus niet helemaal tot 

boven. 

 Sluit en schud. 

 Kleef een etiket op de bus. 

Gebruik 
Schud de bus goed voor elk gebruik. Het schudden gaat gemakkelijker als u de bus niet 100% met 

wasmiddel hebt gevuld. 

Gebruik van het wasmiddel: 



 

 Verwijder eerst de vlekken. Voorwassen is niet nodig. 

 Gebruik 1 dosis (ongeveer 15 cl) per machine, in een dispenser (type doseerbol) die 

rechtstreeks in de trommel van de wasmachine wordt gezet. 

 Dit wasmiddel werkt ook op lage temperaturen. 

Afhankelijk van het textiel dat u wast, kunt u bepaalde ingrediënten aan het basisproduct 

toevoegen: 

 1 eetlepel natriumpercarbonaat voor witte was, in de trommel 

 Wasballetjes om de hoeveelheid zeep en wasverzachter te verminderen Ze zien eruit als 

pingpongballetjes (of iets groter) en hebben een mechanische werking, die het wasgoed 

goed door elkaar husselt. De was komt er ook zachter uit. 

 1 glas azijn ter vervanging van de wasverzachter in het daarvoor bestemde bakje van uw 

machine. De geur verdwijnt bij het drogen. Vermijd het gebruik van azijn bij elastische en 

bepaalde synthetische stoffen. 

 Als het basiswasmiddel geen etherische olie bevat (+ link HE-fiche), kunt u uw was ook 

parfumeren op het ogenblik dat u die in de machine stopt. Voeg dan 7 druppels etherische 

olie toe aan de spoelazijn of op een doek in de trommel. 

Alternatief: een 1-minuutrecept 

Vloeibaar wasmiddel wordt op kamertemperatuur bewaard. Het kan na verloop van tijd stollen en er 

gelatineachtig gaan uitzien. Geen nood: schud de bus goed om het product weer vloeibaarder te 

maken. U kunt ook de hoeveelheid water verhogen of een ander merk Marseille-zeep proberen. 

Als u niet houdt van het gelatineachtige uiterlijk, kunt u kiezen voor het 1-minuutrecept van Raffa - 

Le Grand Ménage. Vlak voor u de machine start, mengt u gewoon: 

 3 flinke handen vol Marseille-zeepvlokken in de trommel 

 150 g soda (2 kleine handen vol) in de trommel (niet nodig bij zacht water) 

 10 tot 12 wasballetjes 

 1 tot 2 doppen azijn in plaats van wasverzachter 

 andere additieven, afhankelijk van het wasgoed (natriumbicarbonaat of 

natriumpercarbonaat) 

Dit wasmiddel is geschikt voor vuile was en hard water. 

Als het wasgoed niet zo vuil is, gebruik dan een kleinere hoeveelheid. Pas de hoeveelheid ook aan de 

hardheid van uw water. Dit procedé werkt minder goed bij lage temperaturen (30°C). 

Om de hardheid van uw water te kennen, zie: https: 

https://www.vivaqua.be/nl/klantenhoek/hardheid-en-samenstelling-van-het-water  

 

https://www.vivaqua.be/nl/klantenhoek/hardheid-en-samenstelling-van-het-water

