
BAK JE EIGEN MASKER MET ZOUTDEEG 

 

Om in de sfeer te komen kijken we even naar de maskers van de 
japanse kunstenaar Takashi Murakami. De inspiratie voor zijn maskers 
haalt hij uit de populaire japanse stripverhalen, die heetten ‘Manga’ , 
missschien kennen jullie die. 

 Zoals we kunnen zien zijn de maskers getekend op cirkels. Je ziet er 
ogen, neus en een mond. Ook zijn er sierlijke krullen die soms een 
kapsel zijn, maar soms ook gewoon versieringen. Wat opvalt is dat de 
ogen, de neus en de mond niet op de juiste plaats staan. Op enkele 
tekeningen staan er een paar extra ogen. Ze zweven in het rond en zijn 
soms groter of kleiner. Het lijken wel planeten en sterren die in de 
ruimte hangen.  

 

 

 



 

Nog een mooi kunstwerk van Murakami: 

 

 

 

 



 

 

1. Hoe maak je zoutdeeg? 

Ingrediënten: 

 2 Kopjes bloem 
 1 Kopje zout 
 1 Kopje water 
 1 Eetlepel zonnebloemolie, een andere olie zoals olijfolie of 

babyolie kun je ook gebruiken. 

Met deze hoeveelheid heb je zeker genoeg voor 1 masker, wat je 

over hebt aan zoutdeeg kan je gebruiken om kleinere figuurtjes te 
maken. 

1. Mix de bloem en het zout door elkaar in een kom. 

2. Voeg het water en de olijfolie toe en kneed alles tot je een mooie,   

soepele bal hebt. Is het brooddeeg te plakkerig, dan voeg je nog 

wat bloem toe. En als het te droog is, doe je wat water erbij. 
3. Je hoeft het zoutdeeg niet meer te laten staan, maar kunt er gelijk 

mee knutselen! 

 

2. Andere materialen 

- Een bord. 

-Een potlood mee te kerven en tekenen. 

-Bakpapier of aluminiumfolie. 

-Plakkaatverf en penselen  

-Een deegroller of iets dat daarvoor gebruikt kan worden zoals een 

deodarantbus of het karton van een keukenrol. 



 

 

4. Het zoutdeeg voorbereiden 

Nu je het deeg klaar hebt kan je het op een bord leggen en 

platduwen met je vingers.     

Alvorens mijn deeg op het bord te leggen heb ik er een klein 

beetje olijfolie op gedaan zodat ik het er daarna gemakkelijker 

weer kan van afhalen. 

Maak gebruik van de ronde in je bord om het deeg in cirkelvorm 

te krijgen: 



 

 Met behulp van een deegroller of iets waarmee je kan rollen kan je het    

deeg mooi gelijk maken: 

              

Nu alvorens de tekening te maken heb ik mijn deeg reeds op de 

ovenschaal gelegd omdat je die anders gemakkelijk beschadigd bij het 

verplaatsen. Je kan bijvoorbeeld ook het deeg eerst op bak- of 

zilverpapier leggen. 



 

 

5. De tekening inkrassen/induwen 

Je gaat als volgt tewerk: 

Met je potlood kras je de buitenste lijn van je vorm in: 

 

 

 
 

Daarna duw je met je vingers de binnenkant van je vorm in: 



 
 

Vervolgens ga je nog eens met je potlood over de buitenste lijn: 

 

 
 

Bij het krassen kan je de stukjes deeg die aan je potlood kleven 

verwijderen: 



 
 

Op die manier maak je het volledige masker. Blijf krassen en 

prikken tot je vindt dat er genoeg opstaat: 

 

 
 

6. Bakken maar!  

Zet de oven voor op 100 graden. Afhankelijk van de dikte van de 

creaties zijn ze na zo’n één tot drie uur klaar. Je kan testen of het 

brooddeeg hard is door er met een vork op te duwen. Als het deeg 



nog ‘veert’ dan is het nog niet klaar en moet je het nog wat langer 

laten bakken. 

 

Opmerking: Je kan het zoutdeeg ook gewoon laten drogen als je 

liever geen oven gebruikt,  dat duurt zo’n 2 tal dagen. 

 

 

7.  Het masker schilderen. 

Gebruik felle kleuren en gebruik per vorm één enkele kleur zoals 

in de maskers van Murakami: 

 

 



Tip: Met een dunne penseel kan je gemakkelijk in de groeven van 

de tekening schilderen. 

 

Veel Plezier! 

 


