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LIKOVNA UMETNOST – 1. razred  
6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

 
IZDELKI IZ SLANEGA TESTA  
 
Tokrat priporočamo ustvarjanje živalice ali poljubnega izdelka iz slanega testa.  
 
Primer izdelkov 

 

 
 

Pripomočki za pripravo slanega testa : 

 skleda 
 jedilna žlica 
 tehtnica 
 pekač, obložen s papirjem za peko 
 pečica 
 mreža za ohlajanje (ni pa nujna) 

 

Sestavine za pripravo slanega testa:  

 300 g moke (gladka, bela) 
 300 g soli 
 2 dl vode 
 1 žlica olja 

 
 Postopek priprave slanega testa:  

V skledo odmerimo vse sestavine. Z žlico  jih rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne 
kazati oblika kepe testa, slano testo za ustvarjanje denemo na delovno površino 
(lahko jo še malenkost pomokamo) in zgnetemo gladko kepo slanega testa.  
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Testo je pripravljeno, da iz njega oblikujete poljubne izdelke.  Lahko je to figurica 
živali, vaza, rožica… Kar želite!  

 

Postopek: 

1. Z rokami enostavno trgamo kose testa, ki jih poljubno oblikujemo. Vazo 
naredite lahko na več načinov: iz kroglice oblikujete plosko dno, in ga nato 
ovijete s ”kačicami”, ki jih naredite  iz slanega testa. Na podoben način 
izdelamo še druge izdelke (zajčka, ptička, metulja, polžka…) 

  

 
2. Oblikovane izdelke nato naložimo na pekač, ki ga obložimo s papirjem za peko. Ker 

izdelki iz slanega testa ne narastejo, med njimi ni treba puščati veliko prostora. 
Oblikovane izdelke iz slanega testa moramo še speči. Pečemo jih v pečici, ki jo 
segrejemo na 180 °C (ventilacijska pečica, klasično pečico lahko nastavite za 10-20 °C 
več) in jih pečemo nekje 20 minut. Seveda je odvisno od tega kako debeli so vaši izdelki. 

 
 

3. Pečene izdelke iz slanega testa preložimo na mrežo, ki jo sicer uporabljamo za hlajenje 
biskvita in počakamo, da se ohladijo. 
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4. Medtem, ko se izdelki hladijo, pripravimo delovno površino in barvice. Barvate lahko z 

vodenimi barvicami, temperami, prstnimi barvami, Ko so izdelki iz slanega testa 
pobarvani, počakamo, da se posušijo. Ko so posušeni jih lahko, po želji, premažete še z 
lakom, ki bo poskrbel za sijaj.  
 

5. Obilico užitkov v ustvarjanju skupaj z vašim otrokom vam želimo. 
 

 
 
 
 
 
Dodaten predlog: 
 

1. Pirhi iz slanega testa 
 

  
 
Postopek izdelave je enak opisanemu zgoraj s tem da lahko na koncu pirhe okrasimo z 
bleščicami. 
 

 
 


