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Zoutdeeg is deeg wat je niet kunt eten, maar allerlei leuke dingen mee 

kunt knutselen. Het wordt hard als je het bakt in de oven of aan de lucht 

laat drogen op een warme plaats. 

 

YouTube voorbeelden (niet gemaakt door 

Speelstad) 

https://youtu.be/5yGIOK78duw 

 

https://youtu.be/5yGIOK78duw
https://youtu.be/5yGIOK78duw


 

Benodigdheden 

2 kopjes bloem 

1 kopje zout 

1 kopje lauwwarm water 

2 eetlepels olie 

Deegroller of gladde fles 

Een oven of warme plaats in huis 

Kwast 

Steekvormpjes /of een glas 

Plakkaatverf of inkt of voedingskeurstof om deeg gelijk te kleuren. 

Acrylverf om het deeg na het bakken te schilderen. 

 

Zoutdeeg 

Doe de bloem en het zout in een grote kom. Kneed deze goed door elkaar. 

Als je kleurstof gebruikt, kun je dit het beste door het water mengen 

voordat je het bij het deegmengsel doet. Doe het water erbij en meng het 

goed. Kneed het deeg totdat het een fijne structuur heeft. 

Is het deeg te droog kun je een beetje extra water toevoegen| 

 

Als je een platte plak deeg wilt 

strooi je een beetje bloem op 

de aanrecht en op de 

deegroller of fles en rolt het 

deeg uit. 

Daarna kan je met 

steekvormpjes die je gebruikt 

bij koekjes bakken figuurtjes 

uitsteken of rondjes met een 

glas of beker als je er gelijk 

gaatje in maakt kun je ze figuren later ophangen 

 



Zoutdeeg 1 

 

Zoutdeeg 2 

 

 

 

 

 

 

 

Zoutdeeg 3 

 

 

 



Zoutdeeg 4 

Maar je kunt het zoutdeeg ook net als klei gebruiken en er figuren van 

maken die je wilt, zorg wel dat het uit 1 stuk is anders valt het uit elkaar 

als het droog is  

 



Neem een conservenblikje en rol er het deeg omheen versier het met 

schelpen of smeltkralen. 

 

Zoutdeeg 5

 

Bakken of drogen  

Oven op 100 graden ongeveer 1 tot 3 uur afhankelijk van de 

dikte van het deeg, of laten drogen op een warme plaats dit 

duurt langer (Let op! steek je brandbare versiering in het 

deeg laat het dan aan de lucht drogen niet in de oven.) 

 

 

We hopen dat je veel knutselplezier hebt gehad in onze online 

kuntseltent in Digi-stad 2020 

 


