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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
acrylverf,
lakstift,
blanke lak,
sierstenen, satijnen lint

Benodigd gereedschap:
ingrediënten voor zoutdeeg,
deegroller,
uitsteekvormpje,
penseel

Kerstboom ornamenten van zoutdeeg 
Klanten upload van mevrouw Lesch
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Een geweldig en gemakkelijk te maken knutselidee voor individuele 
kerstversiering! Dit knutselwerkje kan ook met kleine kinderen 

worden uitgevoerd.

Nu kun je met een stomp potlood of een breinaald ornamenten en structuren  
tekenen.

De vormen vervolgens bij 100 °C gedurende ongeveer 1 uur in de oven bakken, tot 
deze lichtbruin zijn. Je kunt controleren of het deeg volledig gebakken is, door 
met een hard voorwerp op de achterzijde te koppen - klinkt het hol, is het deeg 
klaar.

Eenmaal afgekoeld kan het vormpje worden beschilderd en versierd. Je kunt  
hiervoor het beste gebruik maken van acrylverf en voor het fijne werk een  
contrastkleur gebruiken (lakstift). Opdat de verf volledig dekt, kan het zijn dat 
men enkele lagen aan dient te brengen. Goed laten drogen en tot slot met blanke 
lak of servettenlijm verzegelen, zodat er geen vocht binnen kan dringen.

Tot slot kunnen nog sierstenen worden opgeplakt 
c.q. kunnen de plusterpen, parelmaker of glimmer-
paint pen worden gebruikt om fraaie accenten te 
zetten. De fantasie kent geen grenzen. Tevens  
kunnen teksten worden aangebracht zodat mooie  
versiersels voor geschenken ontstaan.

Hier als voorbeeld een sober gehouden  
kerstversiering in klassieke rode en  
witte tinten.

Meng 2 delen bloem, 1 deel zout en 1 deel water. Kneed het tot een glad deeg  
ontstaat. Rol daarna het deeg 6-8 mm dik uit. Steek de gewenste vormen uit en 
prik bovenaan een gat om het figuurtje naderhand op te kunnen hangen.  
Draai vervolgens de vormen om en met de natte vingers de randen glad maken.

Recept zoutdeeg




