
Gelatine zonder schimmel
Er doen veel (onzin) verhalen de ronde over de beste bewaarmethode voor je 
gelatinemengsel. Er is maar één reden waarom je gelatine gaat schimmelen: 
er zijn schimmelsporen in je gelatinemengsel gekomen.
Schimmelsporen vliegen overal door de lucht en met heel veel tegelijk, zowel 
bij koude koelkast- of kamertemperatuur, licht of donker.
 

De kunst is om ze te ‘ontwijken’.
 -  Werk schoon bij de bereiding van het gelatinemengsel.
 -  Verdeel je mengsel over meerdere potjes.
 -  Zet vlak van tevoren de potjes in de gootsteen en vul ze met kokend 
  water, ook de deksels. Laat zo staan.
 -  Als het gelatinemengsel klaar is, potje en deksel leeggieten en gelijk 
  vullen met gelatine, leg deksel er gelijk op, na afkoelen dichtdraaien.

Tips voor werken met gelatine:
 - kleine (jam)potjes, plastic flesjes kun je verwarmen in een beker heet water
 - met plastic flesjes (b.v. van sterilon) kun je leuk doseren, na gebruik gelijk 
  dop erop, terugzetten in beker heet water. 
  Hoef je niet met spatel in te zitten, blijft dus schoner.
 - Gebruik b.v. een kleine waterkoker (halve liter), om de gelatine af en toe 
  door te verwarmen (minimaal 60 oC) om eventuele sporen te doden.

LET OP!
Gelatine niet te warm op je huid aanbrengen. 

Pas op voor verbrandingen!

Toch schimmel in je potje?
 -  Giet kokend water op het mengsel, bovenlaag laten smelten en afgieten.
 - Rest van gelatine goed doorverwarmen (minimaal 60 oC)
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Grimeren elektriciteits- en vlamboogverbranding

organisatie LOTUS               LOTUS is een Benelux geregistreerd merk.

Elektriciteitsverbranding
Breng het namaakweefsel (goed op kleur)
aan op de huid en zet dit stevig vast.
Wrijf het namaakweefsel goed uit.

Met nagelvijltje de wond in het namaak-
weefsel aanbrengen.
Bloed rondom en dik bloed in het midden 
van de wond aanbrengen.
‘Vetweefsel’ (lobbige gelige crème*) 
aanbrengen.
Rood- (505) en bruin grime (1043) aan de 
buitenkant van de wond aanbrengen.

* Gebruik hiervoor een lobbige gele crème. 
Deze is te maken door gele kleurstof of een 
puntje gele grime 201 door witte crème te 
spatelen. Strijk de crème en grime telkens 
met de spatel uit tegen harde ondergrond 
om het geheel goed te mengen.

Vlamboogverbranding
Een gevoelige huid ruim van tevoren inwrij-
ven met een huidcrème.
Verwarm de gelatine.
Gelatine zeer dun aanbrengen op de huid, 
zorg dat de huid niet vet is. Op een vettige 
huid hecht de gelatine slecht.
Strijk de randen op de overgangen naar de 
huid uit met warm water.
Afpoederen met transparant-poeder en afdeppen.
Namaakweefsel aanbrengen op de gelatine, 
op de plaats waar de vlamboog de huid heeft 
geraakt. 
Met nagelvijltje de wond in het namaakweef-
sel aanbrengen.
Iets geel/witte grime aanbrengen in de wond
en bruine grime (1043) in en rondom de  
gemaakte wond. Op de wondraden wat 
zwarte grime aanbrengen.
Met nagelvijltje gelatine openmaken vanaf de 
gemaakte wond en hier en daar naar buiten 
toe rollen.

Op de gelatine-randen hier en daar 
wat bruine grime aanbrengen.
Rode grime (505) aanbrengen op de open plekken.
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