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Adventskrans van zoutdeeg

Benodigde materialen:
- acrylverf in wit, zwart, mosgroen, vleeskleur en rood
- plusterpen in meigroen, kaarsen, sprookjeswol
- uitsteekvormpjes (bladeren)
- boek „Salzteig ganz kinderleicht“
- kruidnagels

Benodigd gereedschap:
water, tarwebloem, zout,
behanglijm
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Voor de krans wordt een ca. 50 cm lange deegrol met een 
diameter van 3 cm gevormd.

In een cirkel met een diameter van ca. 19 cm leggen en enigszins 
plat drukken. De uiteinden met water goed samendrukken.

Het deeg ca. 5 mm dikke uitrollen en zeven bladeren uitsteken.
Negen ballen met een diameter van 1 cm vormen en steeds een 

kruidnagel erin drukken. 
De bevestiging voor de kaarsen bestaat uit elk 10 cm lange en 7 mm dikke 
deegrollen. Zoals op de afb eelding tot een cirkel vormen en op de advents-
krans bevestigen. Een kaars als proef erin drukken en weer verwijderen.

Deze vrolijke adventskrans is een mooi alternatief voor de traditionele Deze vrolijke adventskrans is een mooi alternatief voor de traditionele Deze vrolijke adventskrans is een mooi alternatief voor de traditionele 
Advent metgezel. Creatief vormgeven en de voorbereiding van het zout-Advent metgezel. Creatief vormgeven en de voorbereiding van het zout-Advent metgezel. Creatief vormgeven en de voorbereiding van het zout-

deeg zorgen voor veel kinderplezier.deeg zorgen voor veel kinderplezier.deeg zorgen voor veel kinderplezier.

2 kopjes zout, 2 kopjes tarwebloem en 2 eetlepels behanglijm-
mengen met 20 eetlepels water. Alles goed kneden, totdat een gladde massa 

is ontstaan. Zorg ervoor dat het deeg gemakkelijk te vormen is, maar niet te zacht is. Meng er 
anders, afh ankelijk van de samenstelling, wat ex�ra meel of water door. Het vervaardigde deel kan 
het beste luchtdicht worden bewaard. Het kan dan over verschillende dagen worden verwerkt.

R E C E P T  Z O U T D E E G
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Vorm voor het lichaam van de kabouter eerst een bal van 4 cm. Het hoofd bestaat uit een 
bal van 3 cm. Een ovale 1,5 cm x 1 cm groot deeg stuk als neus aanbrengen.

Voor de armen twee deegrollen van elk 2,5 cm lang en 1,5 cm dik vormen, 
en aan de ene kant in een hoek van 45 ° afschuinen en bevestigen. 

Als handen dienen twee ballen met een diameter van 1,5 cm. Voor de voe-
ten twee deegstukken van ongeveer 1,5 cm x 2,5 cm groot ovaal vormen, tot 
1/3  plat drukken en onder het lichaam bevestigen. 
Voor de muts een cirkel uitsnijden, een keer insnijden, 
tot een kegel vormen en zoals op de afbeelding iets 
naar voren buigen.
Voor de rand van de muts een deegrol vormen en aanbrengen.

Bak de krans. Na het afkoelen verven en met de plusterpen kleine versieringen aanbrengen. 
Na het aflakken plak je de baard van sprookjeswol op.

Vervolgens kunnen de kaarsen worden geplaatst en eventueel met een warme lijm worden vastgezet.

Opmerking: Als de kaarsenstandaards tijdens het bakken iets vervormd zijn, kun je 
 de kaarsen door te schrapen met een mesje aanpassen. 
 (Laat je daarbij door een volwassene helpen!)
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