
 
 

      Bloemsierkunst Florissant Wijnegem P/A Elzenlaan 6, 2980 Zoersel

  
 

Les 9          6-8-9 mei 2019-03-31 
 

Structuur boeket 
 
Benodigdheden: 

 Hoge vaas , in steen of glas maar geen glas, niet doorzichtig (opening  tussen 10 en 15 cm) 

 Stuk stevig karton 35x35 cm 

 Kleefband 

 Lange plantenstok (vb steun voor orchidee) 

 3 kleuren wol  

 Bruine dunne koord 

 Enkele spelden  

 Rolletje aluminiumdraad 

 Muelenbechia (voor klein kransje) 

 Klosje binddraad  

 Boormachine,  Lijmpistool 
 

Bloemen ;  

 Kies bloemen met lange stevige stengels. 
o 2x Alströmenia, 5x Gerbera of Anjer,  3x Calla, 3x Ornithogalen, 2x Lysianthus 
o 5x Takken van krulwilg of platwilg,  5x Aspedisterblad 

 
Werkwijze; 

 Teken een cirkel op een stuk karton met een straal van 17.5 cm, teken in het midden een kleinere 
cirkel  met een straal van 8.5 cm. 

 Knip de cirkel middendoor en knip de middelste cirkel uit, kleef beide delen tegen elkaar met de 
kleefband, bevestig de stok tegen de halve cirkel. 

 Wikkel 1 kleur wol rond het karton,  maak begin en einde vast met het lijmpistool, wikkel daarna de 
andere  kleuren over elkaar, de 2e en 3e kleur moeten niet aansluiten aan elkaar, de onderste kleur 
mag zichtbaar zijn. 

 Tors lange stangen van de aluminiumdraad met een boormachine,  lengte ongeveer  1m.   

 Verwijder alle blad van de bloemen 

 Plooi  het Aspedister blad dubbel en maak vast met een speldje, verwijder de punt van de speld 
met een ijzertang . 

 Leg alle materialen apart op hoopjes, de bloemen soort bij soort, de takken, blad  en de getorste 
draadstangen. 

 Neem de  halve cirkel in de hand en schik de bloemen en takken stuk voor stuk  tegen de cirkel, 
plaats de draad mee tussen de stengels, verdeel de bloemen, takken en draad aan beide kanten 

  Bind de stengels van het  boeket vast met de koord 

 Leg een grof gebonden kransje op de rand van de vaas en plaats het boeket in de krans in de vaas. 
Plooi de getorste aluminiumdraad in de gewenste vormen.  


