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Benodigde materialen:
Salino zoutdeegmengsel
acrylverf beige en loofgroen
LED-theelichtje
uitsteekvormpjes

Benodigd gereedschap:
onderlegger
deegroller
bakpapier
handschoenen
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Met zoutdeeg kunnen veel verschillende decoratieve voorwerpen  

worden gemaakt. Wij maken vandaag een theelichthouder en kleuren 
hierbij het zoutdeeg gedeeltelijk in met acrylverf.

Meng het zoutdeegmengsel 1000 gram met 350 ml water. Dit levert 750 gram 
modelleermassa op.
Rol een gedeelte van het zoutdeeg uit op een onderlegger waarop een stuk bakpa-
pier is gelegd. Plaats het bakje van de uitsteekvormpjes op het deeg en druk het 
uit (Ø ca. 12 cm). Zodat het later stabiel is moet het ca. 0,3 - 0,5 cm dik zijn. 
 
 
Plaats het LED-theelichtje in het midden van de cirkel. Steek 10 hartjes met het 
uitsteekvormpje uit (of gebruik de sjabloon op bladzijde 4, 4 cm). Plaats 5 hartjes 
rondom het theelichtje en druk ze licht aan. Breng een tweede ronde hartjes aan 
en plaats deze over de twee helften van de vorige ronde. (Zie afbeelding 5).



N° 104.177

©
 A

du
is

com

6. 7. 8.

Knutselidee

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
acrylverf beige en loofgroen
LED-theelichtje
uitsteekvormpjes

Benodigd gereedschap:
onderlegger
deegroller
bakpapier
handschoenen

Zoutdeeg theelichthouder

Tip:
Uit het restant kunnen nog willekeurige vormen 

worden uitgestoken en met glas nuggets of 
schelpen worden versierd.

Voor het inkleuren van het zoutdeeg gebruiken we acrylverf in groen en crème. Bij het kne-
den kun je het beste handschoenen aantrekken! Breng van elk een klodder verf op het deeg en 
kneed dit goed door. Het deeg weer uitrollen en kleinere hartjes uitsteken (of de sjabloon op 
bladzijde 4, 1 cm gebruiken). Deze dan weer zoals op afbeelding 8 op de grote hartjes plaatsen 
en licht aandrukken. Daarna moet het zoutdeeg 2-3 dagen drogen. 

De theelichthouder kan met verschillende vormen geheel individueel voor verschillende gelegen-
heden worden vormgegeven. (Voor kerstmis bijvoorbeeld met sterren.)
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