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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
- lint
- stempelkussen
- bakpapier
- permanent marker

Benodigd gereedschap:
- onderlegger
- doosje
- deegroller
- rietje
- sleutel

Zoutdeeg adreswijziging
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- Meng het zoutdeegmengsel (1000 
gram) met 350 ml water. Levert 750 
gram modelleermassa op.

- Rol een gedeelte van het zoutdeeg 
uit op een onderlegger waar een stuk 
bakpapier op is gelegd.

- Plaats het bakje van de uitsteek-
vormpjes op het deeg en steek het 
uit. 

Je adres is gewijzigd en je wilt dit  
je familieleden en vrienden op een  

speciale manier mededelen?  
Knutsel dan uit zoutdeeg een klein  

geschenk en schrijf hierop  
je nieuwe adres.
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Benodigd gereedschap:
- onderlegger
- doosje
- deegroller
- rietje
- sleutel

- Prik met een rietje een gat in het 
deeg, waar je later het lint in kunt 
aanbrengen.

- Laat het deeg nu ca. 3 dagen drogen.

- Knip een stuk van een lint, haal 
het door het gat en knoop de uitein-
den samen.

- Schrijf met een permanent marker 
het adres op het deeg. Klaar!

- Ga met het stempelkussen over de 
sleutel en druk de sleutel in het 
zoutdeeg.




