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Afdrukken in zoutdeeg

Benodigde materialen:
zoutdeegmengsel, acrylverf lichtblauw en wit,
pluster pen wit, wit organza lint,
4 qua kleur bijpassende houten kralen Ø 1 cm,
blanke lak, boek - 365 Kinder Bastelideen

Benodigd gereedschap:
onderlegger, penseel,
beuken houten roller,
houten spiesen,
schaar
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Een leuk idee voor baby‘s en peuters! 
Een mooie herinnering voor de kinderkamer of als een cadeau.

Meng het zoutdeeg volgens de instructies of meng 
het zelf volgens het recept. Voor de afdrukken moet 
het deeg een beetje zachter zijn dan normaal, dus je 
moet meer water toevoegen. Rol het deeg ongeveer 
1 cm dik uit en snijd een cirkel met een diameter van 
ongeveer 15,5 cm uit. Nu een hand of een voet of 
beide in de cirkel drukken. 

Rol het resterende zoutdeeg 5 mm dik uit en snijd 
een rechthoek van 7 x 2 cm uit. Vorm een zout-
deegrol met een diameter van 3 mm en vorm hiermee 
de gewenste naam. Voor langere namen moet je de 
afmetingen van het rechthoek aanpassen!

Voor het frame van de cirkel vorm je een 55 cm lan-
ge rol met een diameter van 1 cm en drukt deze met 
een houten roller een beetje plat. Daarna met water 
aan de cirkel bevestigen. Prik met een houten stokje 2 
gaten (links- en rechtsboven), ongeveer 12 cm van el-
kaar verwijdert. Daarna kun je de plaat laten drogen, 
tot deze volledig hard is.

Verf de rand en de naam met lichtblauwe acrylverf. 
Het bordje schilder je wit. Maak met de pluster pen 
witte punten op het frame. Laat alles goed drogen. Tot 
slot met blanke lak lakken.

Neem een ca. 40 cm lang organza lint en rijg het 
van de voorkant door de gaten. Bevestig het lint, door 
het aan de achterkant samen te knopen. Vervolgens 
maak je van twee 20 cm lange linten 2 strikken aan 
het ophanglint. Rijg aan de uiteinden steeds een parel 
op en zet deze vast met een knoop.

Recept zoutdeeg:
2 kopjes bloem,

1 kopje zout,
iets minder dan 1 kopje water,

een paar druppels slaolie
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