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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.

Benodigde materialen:
Salino zoutdeegmengsel, jute koord,
leeg en schoon conservenpotje,
houten kralen,
LED-theelichtje

Benodigd gereedschap:
onderlegger, 
uitsteekvormpjes
deegroller, bakpapier
modelleerstaafje, rietje

Windlichtje u it zoutdeeg
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Knutselidee

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

Benodigd gereedschap:
onderlegger, 
uitsteekvormpjes
deegroller, bakpapier
modelleerstaafje, rietje

Windlichtje u it zoutdeeg
In een mum van tijd ontstaat uit zoutdeeg en een conservenpotje 

een mooie eyecatcher! Het conservenpotje wordt met zoutdeeg 
bekleed en versierd. Veel plezier!

Benodigde materialen:
Salino zoutdeegmengsel, jute koord,
leeg en schoon conservenpotje,
houten kralen,
LED-theelichtje

Meng het zoutdeegmeng-
sel (1000 gram) met 350 ml 
water. Levert 750 gram model-
leermassa op.
Rol een gedeelte van het zout-
deeg uit op een onderlegger 
waarop een stuk bakpapier is 
gelegd.

Het uitgerolde oppervlak 
moet zo groot zijn dat het 
helemaal rond het potje past. 
Plaats het deeg rond het potje. 
Druk de randen goed tegen 
elkaar. Eventueel met een nat-
te vinger (water) de overgang 
wegwerken.
Breng met een modelleer-
staafj e de verlaging boven bij 
het potje aan.
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Knutselidee

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

Benodigd gereedschap:
onderlegger, 
uitsteekvormpjes
deegroller, bakpapier
modelleerstaafje, rietje

Windlichtje u it zoutdeeg

Benodigde materialen:
Salino zoutdeegmengsel, jute koord,
leeg en schoon conservenpotje,
houten kralen,
LED-theelichtje

Knip een stuk van het jute koord. Leg een 
knoop op ca. 4-5 cm. Raff el het koord uit (je 
krijgt 2 delen). Rijg hier de houten kralen op en 
leg een knoop in de koorden.
Rijg vervolgens de zoutdeeg ster op.
Wikkel de draad rond het potje en knoop het 
samen. Plaats de LED-theelichtje in het potje en 
genieten maar.

Druk uit het overgebleven deeg een iets grotere 
ster uit. Druk met een rietje een gat in het deeg. 
Hier kun je later het jute koord doorheen halen. 
Laat het geheel ca. 2-3 dagen drogen.

Steek met het uitsteekvormpje wat sterren uit. 
Bij een aantal druk je het vormpje in het deeg 
maar laat je het deeg zitten.


