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Handleiding bubble ballonnen 
 
Bubble ballonnen kunnen tegen een stootje, maar als ze blootstaan aan extreme 

hitte of scherpe voorwerpen, kunnen ze evengoed knappen. 
 

Gebruik de latex ventiel bij een elektrische pomp of heliumtank. 
 

Let op: bubbel dient direct na het openen van de verpakking opgeblazen te 
worden. 
 

Een bubble ballon opblazen: 
Rek voor het opblazen voorzichtig de ballon in alle richtingen. 

Vul de ballon met lucht of helium tot deze mooi rond is. Er zijn dan geen 
zichtbare rimpels meer en de naden zijn glad. 
 

Een bubble ballon dichtknopen: 
1. draai de nek van de ballon een paar keer rond 

2. knoop dicht met een lintje of leg een knoop in de nek 
Als je een ballon in de bubble hebt, draai dan beide nekken samen en knoop ze 
samen dicht. 

 
Een enkele latex ballon in de bubble ballon doen: 

• Gebruik altijd een kleinere maat latex ballon als de bubble 
• Doe de onopgeblazen latex ballon over een ballonstokje of iets dergelijks 

en duw deze in de bubble tot beide nekken gelijk zijn 

• Blaas de bubble circa 5 seconden op 
• Blaas de latex ballon op, maar leg er nog geen knoop in 

• Blaas de bubble verder op tot alle rimpels weg zijn en de naden glad zijn 
• Draai beide nekken paar keer samen rond en knoop goed vast met een 

lintje 

 
Deco bubble maken: 

Bovenstaande instructie kun je ook gebruiken om andere decoraties, zoals veren, 
confetti, e.d. toe te voegen in de bubble. 
 

Tips: 
• De zweeftijd wijzigt als er andere ballonnen in de bubble zitten 

• Gebruik een bubble ballon als ‘jasje’ om een latex ballon langer mooi te 
houden. Oftewel: blaas de latex ballon in een bubble op 

• Nog nooit met een bubble ballon gewerkt? Bekijk op YouTube een video 

voordat je begint 
• Om de bubble af te sluiten kun je ook een modelleerballon als lintje 

gebruiken. Of de nek dicht sealen 
• Een bubble ballon is ook zeer geschikt om met vinyl te beplakken. Zo 

maak een prachtige persoonlijke decoratie 
 
 


