
Boetseren, alternatieve klei

Niet iedereen heeft klei in huis en nu kunnen we niet zomaar naar de winkel. 
Maar met deze recepten lukt het ook heel goed!
Je kan kiezen om play-doh te maken maar als je je creatie wil houden, maak je het beter 
met zoutdeeg. 
Dit kan je bakken, schilderen, vernissen en het blijft jaren mooi!

PLAY-DOH 

1 kop bloem

1/2 kop zout

1eetlepel bakpoeder

1eetlepel olie

1 kop kokend water

Voedselkleurstof


Doe de kleurstof eerst in het water en breng aan de kook.

Meng ondertussen al de ingrediënten in een pot. 
Voeg het laatst olie toe

Voeg het kokend water toe aan het mengsel en roer goed.

Op een plank gieten en kneden tot het niet meer kleeft.

Je kan deze klei tot 1 maand gebruiken als je het in een luchtdichte plastieken bewaard.


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. 
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.



Gebruik vormpjes of boetseer en maak de leukste figuurtjes uit het deeg.
Verbind de losse deeltjes door ze vochtig te maken met water, met een penseel lukt dat 
gemakkelijk, en ze tegen elkaar te drukken.
Met een tandenstoker of satéstokje kan je de naadjes mooi aandrukken.
Nadien nog een met een vochtig penseel over de naadjes gaan.

Kleuren

Om het zoutdeeg te kleuren, kun je op verschillende manieren tewerk gaan.  
Het beste is om natuurlijke kleurstoffen te gebruiken of kleurstoffen voor voeding.
Maar je kan ze ook na het bakken schilderen en vernissen. 
Voor het vernissen je werkjes eerst goed laten drogen!

Drogen

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.
Of met mooi weer buiten in de zon!

Bewaar de overschot in een natte vod in een plastieken doos!


