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Geluksvarkentje van zoutdeeg
Tijdens de jaarwisseling wensen wij elkaar een voorspoedig Nieuwjaar.
Geef daarom ditmaal een zelfgemaakte geluksbrenger cadeau?
Het is gemakkelijk te maken en het resultaat is geweldig!

I.

Je begint met een groot varken (ongeveer 5 cm). Hiervoor neem je een deegbal (dia-

II.

Nadat je de vorm heb aangepast, steek je met een tandenstoker een gat voor het

meter 3,5 cm) en vormt hiermee het hoofd.
Het lichaam vorm je uit een deegbal met een diameter van 5 cm en drukt deze een
beetje plat. Hierop plaats je het hoofd. Plaats 2 driehoeken op het hoofd die je tot
oren vormt en vorm de ovale neus.
De staart bestaat uit een dunne deegrol (Ø 4 mm) die je achter op het lichaam bevestigd.
Je kunt ook nog een klein varkentje modelleren. Hiervoor wordt de grote met de
helft verminderd.

draad in het lichaam van de grote big en laat je beide dieren in de oven uitharden.
Na het afkoelen, schilder je de gezichten van de geluksvarkentjes.

III. Nu knip je met behulp van de sjabloon het klavertje uit. Buig het binddraad in de
gewenste vorm en plak het klavertje op een draadeinde.
Uit het bonte stukje reststof knip je een driehoek met een afmeting van 20 cm x
10,5 cm x 10,5 cm. Deze bindt je bij het grote geluksvarkentje om zijn nek.

... sjabloon klaverblad
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