
Knutselen met zoutdeeg  
 

Zoutdeeg is een soort brooddeeg dat heel makkelijk zelf te maken is. Het is echter niet de bedoeling 
om je baksel op eten ... wel kan je er verschillende leuke kunstwerkjes mee knutselen! In deze blogpost 
volgt het receptje met de ingrediënten om zoutdeeg te maken én tips om er creatief mee aan de slag 
te gaan. 
 
Receptje zoutdeeg 
 
1 kop zout 
3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem) 
1 kop water 
een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf) 
een grote, stevige kom 
 
Meng het water en het zout in de grote kom. 
Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je (propere) handen. Een favoriete bezigheid 
van kinderen! 
Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen. 
Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog enkele druppels water toe. Als het deeg te nat is, 
voeg dan een heel klein beetje bloem toe. 
De droogtijd hangt af van de dikte van het deeg. Bak 1 tot 3 uur in een oven van 100° of laat je 
knutselwerkjes een dag drogen op de verwarming.  
Te veel deeg gemaakt? Bewaar de overschot dan in een natte theedoek! 
 
 
 
Inspiratie 
 
Theelichthouder 
 

 
 
 
 
Maak eenvoudig een bolletje van je zoutdeeg en plaats er een theelichtje in. Je kan je theelichthouder 
'pimpen' door het te verven of zoals op de afbeelding er (strijk)parels voor te gebruiken. 
 
 



Gekke figuurtjes 
 

 
 
Ook verschillende figuurtjes (bv. een kip of vis) kunnen uit zoutdeeg worden gemaakt. Tip: is je figuurtje 
plat zoals de vis links of dino-sporen hieronder? Dan kan je een klein gaatje maken aan de bovenkant 
van je figuurtje en deze ophangen met een touwtje. Heel leuk om je slaapkamer mee te versieren!  
 
Dino-sporen 
 

 
 
Vind jij dino fossielen ook zo cool? Je kan ze zelf makkelijk maken uit zoutdeeg met je eigen speelgoed! 
Zo speel je zelf een klein beetje voor archeoloog. ;)  
 


