
DIY: zelf zoutdeeg maken 
Benodigdheden 

- 2 Kopjes bloem 

- 1 Kopje zout 

- 1 Kopje water 

- 1 Eetlepel zonnebloemolie, een andere olie zoals olijfolie of babyolie kun je ook gebruiken. 

Hier kan je zoutdeeg mee maken voor 2 à 3 kinderen.  

Stapjes 
1. Mix de bloem en het zout in een kom. 

2. Voeg het water en de olijfolie toe en kneed het tot een mooie soepele bal. Is het deeg te 

plakkering? Voeg dan wat bloem toe. Is het nog te droog? Dan doe je er wat water bij.  

3. Knutselen maar! Je hoeft het deeg niet te laten staan. 

Gekleurd zoutdeeg maken 
Wil je een kleurtje toevoegen aan je zoutdeeg? Voeg dan gewoon een paar druppeltjes 

voedingskleurstof toe aan het oorspronkelijke recept. 

Met zoutdeeg knutselen  
Als je gaat knutselen leg je best veel materiaal klaar want je kan veel doen! Je kan koekvormpjes 

gebruiken of klei accessoires. Ook kan je ander knutselmateriaal gebruiken zoals strijkparels, 

pailletten, glitter, pasta’s, kraaltjes, steentjes, veertjes … Aangezien je het zoutdeeg op een lage 

temperatuur moet bakken om het te lagen drogen, kunnen alle materialen mee de oven in! 

Zoutdeeg bakken in de oven  
Je kan op twee manieren het deeg laten harden: door het gewoon zo te laten drogen of door het te 

bakken in de oven. Als je het in de oven wil doen, zet je de oven op 100 graden. Afhankelijk van hoe 

dik je kunstwerkjes zijn, zijn ze na 1 tot 3 uur klaar. Als je merkt dat het deeg nog ‘veert’, laat je het 

best wat langer zitten. 

Zoutdeeg bewaren 
Je kan zoutdeeg makkelijk in de frigo bewaren als je het goed verpakt. Laat het wel op kamer 

temperatuur komen als je er erna mee wil spelen.  

In de frigo kan je het tot een week bewaren. 

Zoutdeeg lakken  
Als je kunstwerk uit de oven komt, is het een beetje mat. Als je ze wil laten glimmen, kan je ze laten 

afkoelen en dan lakken. Heb je geen lak in huis? Niet erg! Meng 1 deel water met 1 deel vloeibare 

lijm en bestrijk je kunstwerk.  



Is je zoutdeeg te droog? 
Maak je handen een beetje nat en kneed het deeg weer tot een bolletje. Water werkt ook als lijm 

dus je kan water gebruiken om stukjes zoutdeeg aan elkaar te plakken. 

Bronnen  
https://www.ladylemonade.nl/recept-brooddeeg-zoutdeeg-maken-bakken/ 

 

https://www.ladylemonade.nl/recept-brooddeeg-zoutdeeg-maken-bakken/

