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Onneksi olkoon! Olet valinnut erittäin tehokkaan saippuakuplaliemen.  Tehokkainkaan liemi ei aina takaa 

onnistumista, jos niitä tehdään väärin tai huonoissa olosuhteissa. Siksi on tärkeää, että perehdyt näihin ohjeisiin 

huolellisesti. 

 

Tärkeimmät ensin 

Jättimäisten saippuakuplien tekeminen eroaa normaalien pikkukuplien teosta. Noudattamalla muutamia 

perussääntöjä vältyt pettymyksiltä ja onnistut. 

1. Hyönteiset ovat jättikuplien vihollinen numero 1! Älä edes yritä tehdä kuplia, jos 

ilma on mustanaan hyönteisiä. 

2. Sää näyttelee erittäin tärkeää roolia jättikuplien teossa 

• Liian tuulinen sää nostaa ilmaan pölyä ja roskia. Isoon kuplaan roskat 

osuvat varmuudella, toisin kuin pienten kuplien yhteydessä. Suosi 

pienempiä (esim 1 metri) kuplia tuulisilla säillä. Kovassa tuulessa 

kannattaa kuplien teko jättää tyyniin hetkiin.  

• Terävä auringonpaiste haihduttaa kuplat nopeasti ja ne puhkeavat. 

Suosi keskikokoisia kuplia auringonpaisteessa. Varjoisa paikka 

esimerkiksi talon takana auttaa. 

• Kuiva ilma puhkoo kuplat nopeasti; lämpötilasta riippumatta. 

3. Puhtaus on puoli ruokaa: Jos käsittelet naruja rasvaisilla sormilla, kuplia ei 

todennäköisesti synny lainkaan. Rasvaisilla käsillä ei kannata koskea naruihin. 

4. Sisätiloissa kuplien teko ei onnistu yhtä hyvin kuin ulkona: Kuiva, pölyinen ilma 

puhkoo kuplat ennenkuin huomaatkaan. 

5. Käytä tehokasta kuplalientä. Useimmat markkinoilla olevat tuotteet eivät kykene 

synnyttämään edes metrin kokoisia kuplia. 

 

 

 

Jättikuplien tekeminen 

Jättimäisen saippuakuplan tekeminen on oikeissa olosuhteissa helppoa ja onnistuu myös nuorimmaisilta.  

Tärkeintä kaikessa on rauhallisuus. Kuplat eivät onnistu repivillä liikkeillä.. 

Esivalmistelut 

1. Valitse astia BubbleroneTM liemelle. Pakastusrasia on hyvä vaihtoehto, koska siihen saa kannen 

päälle. Liian iso astia estää kuplanarujen kunnollisen kastelun joten pitäydy pienissä astioissa. 

2. Pese astia ennen käyttöä. Näin varmistat, ettei astiassa ole tiskiainejäämiä tai rasvaa, joka pilaa 

kuplaliemen. 

3. Laita kuplanarut BubbleroneTM liemeen likoamaan vakaaseen astiaan hieman etukäteen. 5 minuuttia 

yleensä riittää narujen kasteluun. 
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Kuplien ”puhaltaminen” 

1. Tarkista tuulen suunta ja käännä selkä tuuleen päin. Muutoin kupla puhkeaa osuessaan sinuun. Pidä 

narut yhdessä kun nostat ne liemestä.  

2. Pidä kepit yhdessä niin kauan kun olet valmis aloittamaan kuplan teon. Joskus joudut odottamaan 

hetken, että tuuli hieman tyyntyy. 

3. Pidä kädet korkealla ja vedä kepit erilleen niin, että ylimmäinen naru kiristyy. Kupla alkaa syntyä 

itsestään, jos olet kevyessä tuulessa.  Jos on täysin tyyntä, tarkasta taustasi ja lähde kävelemään 

takaperin. Jos tuuli on voimakas, kannattaa kävellä tuulen mukana eteenpäin. 

4. Kun kupla on muutaman metrin mittainen, sulje varovasti narusilmukka laittamalla kepin päät 

yhteen. 

5. Kun kupla on irronnut, voit tehdä toisen, kolmannen jne, kunnes kaikki liemi on kulunut naruista tai 

kupla on puhjennut kesken valmistuksen. 

6. Laita narut liemeen pitäen kepit yhdessä ja jatka kohdan 2 mukaisesti.  

7. Älä pety jos ensimmäiset kuplat puhkeavat ennen aikojaan. Menee hetki ennenkuin narut ”tottuvat” 

kuplaliemeen.  

8. Kun kuplaliemi käy vähiin, kannattaa astia kallistaa, esim pienen kiven avulla. Näin narujen kastelu 

helpottuu. 

 

Kuplatuotteiden hoito-ohjeet ja säilytys 

Kuplakepit- ja liemi eivät vaadi juurikaan huolenpitoa. Seuraavat vaiheet voi jättää huomiotta, mutta ovat 

suositeltavia etenkin, jos aiot pitää pitkän tauon kuplailussa. 

1. käytön jälkeen kaada loppu liemi takaisin pulloon suppilon avulla. Suosittelemme myös siivilän 

käyttöä. Saat kätevästi kärpäset ja ruohot pois liemestä, jolloin se säilyy pidempään. 

2. Vedä sormillasi naruista ylimääräinen saippualiemi pois. 

3. Kääri naru kiiltävän tarran kohdalle, niin se ei mene solmuun varastoinnin aikana. Kepit ovat 

käsittelemätöntä mäntyä ja tarra estää puuta imemästä kosteutta.  

4. Muutaman käyttökerran jälkeen puu alkaa tuntua karhealta ja siihen saattaa nousta tikkuja. Tämä 

johtuu veden vaikutuksesta. Mikäli näin käy, kepit voi hioa hiekkapaperilla. 

5. Jos jostain syystä narut altistuvat rasvalle, (esim aurinkorasva). Ne kannattaa irroittaa ja pestä 

tiskiaineella huolellisesti. Narut voi myös tarpeen tullen keittää miedossa saippualiemessä, mutta 

yleensä normaali tiskiainekäsittely riittää. 

6. Tuote säilyy parhaiten viileässä, poissa suorasta auringonvalosta. Säilyvyys n 3kk, joskin hyvissä 

olosuhteissa jopa vuoden. Tuotteen pohjalle saattaa ilmestyä helmiäisen näköinen ohut sedimentti. 

Tämä on täysin normaalia ja ei vaikuta kuplien tekemiseen. Sedimentin voi  halutessaan varovasti 

sekoittaa kupliemeen. 
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Turvallisuus 

Liuos kirvelee hieman silmiin päätyessään vaikka sen happamuus onkin säädetty lähelle terveen ihon pH:ta. Jos 

liuosta joutuu silmiin, huuhdo silmät runsaalla  vedellä. Liuos ei ole tarkoitettu juotavaksi. Huomioi, että 

uudelleen pullotetun tuotteen joutumista suuhun kannattaa erityisesti välttää, koska sinne on saattanut joutua 

epäpuhtauksia , kuten hyönteisiä.. 

Tuote tekee pinnoista liukkaita. Tämä kannattaa huomioida etenkin sileillä pinnoilla kuplia tehdessä. Huuhdo 

tarvittaessa pinta vedellä käytön jälkeen. 

Nuorten lasten kuplailua tulisi harrastaa vain aikuisten valvonnassa. Ei niinkään kuplien itsensä takia, mutta koska 

jättikuplat saavat vahvoja reaktioita aikaan lapsissa, he jättävät usein muun ympäristön huomioimatta. Tämä voi 

johtaa vaaratilanteiseiin. 

Tuote ei ole luokiteltu ympäristölle haitalliseksi, mutta jos teet kuplia aina samassa kohtaa nurmikolla, kannattaa 

nurmi suojata liuosastian läheisyydessä, jotta vältytään tilapäiseltä nurmen ruskettumiselta. 

Tietoa tuotteesta  

Bubblerone(R) tuoteperhe 100% suomalainen. Kepit ja narut ovat käsin tehtyjä. Naru on kierrätettyä puuvillaa ja 

kuplaliemikanisteri kierrätetyskelpoista muovia. Liuos on valmistettu Suomessa.  Oikeudet muutoksiin pidätetään 

Lisätietoa:  

Jukutec Oy 

Tampere 

www.jukutec.fi 

myynti@jukutec.fi 

 

Alla värityskohteita perheen pienimmille: Kuplantekijän pahimmat viholliset 

ahdistelemassa kuplailijaa 

http://www.jukutec.fi/

