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Et godt

TIP

Du kan se billeder af
sæbefremstilling og tø
jvask på
www.facebook.com/rib
evikingecenter

1 liter fin aske fra hårdt træ
1 liter varm, kogt vand
2 liter kogende vand
1 liter fedtstof (fra får, ged, gås, ko, svin e.l.)

FREMGANGSMÅDE
• Saml den fineste aske fra bålet. Undgå at få trækul med. Aske fra
hårdt træ er bedst.
• For hver liter aske tilsættes 1 liter kogt vand. Rør rundt i massen
og fjern eventuelle trækulsstykker, der nu svømmer ovenpå. Lad
asken trække mindst 1 døgn, gerne et varmt sted og med
omrøring af og til.
• Si vandet fra asken. Rør ikke ved vandet, da det allerede nu
er basisk og let ætsende. Gem vandet. Hæld et par liter kogende
vand over asken og rør rundt. Si igen vandet fra asken, og bland
vandet med den første portion vand. Det er nu askelud.
• Kom ludvandet  i en gryde og kog det ind. Det kan tage et par
dage. Luden er stærk nok, når kun ca. 1/4 er tilbage.
• Smelt fedstoffet i en gryde. Undgå for høj varme, da fedtstoffet
kan sprøjte eller antændes.
• Når fedtstoffet er smeltet, tilsættes askeluden under omrøring.
Til 1 liter fedt skal du bruge 1 liter askelud. Kog blandingen op, så
den står og bobler stille og roligt.  Pas på, at vandet ikke koger
væk, så sæbemassen brænder på.
• Kog sæbemassen ind, indtil den har konsistens som speltgrød.
• Tilsæt resten af vandet lidt ad gangen over 1 times tid.  Sørg hele
tiden for, at koge massen ind til speltgrødstykkelse. Sæben er
færdig, når den skummer, har en gullig farve og lugter ren.
• Hæld sæben i et fad og sæt den til at tørre helt. Skær sæben ud i
passende stykker og gem dem i en krukke. Sæben kan bruges til
tøjvask, rengøring og dig selv.

OBS!
• Vær opmærksom på ætsningsfare, når du arbejder med syrer og
baser.
• Pas på, at fedtstoffet ikke er for varmt, når luden tilsættes, da det
kan sprøjte kraftigt.

