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Les 2 – Oktober Groep D 
 
“Treurnis” 
 
Nodig: 

 Ovalen pot ong 24x12cm en 12cm hoog 

 1 blok oasis 

 Wat zand/steentjes om je pot op te vullen 

 Takjes van FORSYTIA, berk,cotoneaster tussen 80 & 50cm lang 

 CALLA'S (5) 

 DAHLIA(3), hortensia, sedum, rozen... 

 COTINIUSBLAD (2stengels), hebe, eucalyptus....... 

 SANG OF ARNHEM(1 tak), rozenbottel, besjes,kleine safari 

 SNEEUWBES (2takken) 

 Binddraad 

 Wikkeldraad eventueel in de kleur ven je bloemen 

 Stem de kleur van je pot af op de kleur van je bloemen ( of andersom). 

De in hoofdletters gedrukte bloemen gebruikte ik in het voorbeeld, de andere staan in kleine 

letters maar dat zijn maar enkele voorbeelden. Je bloem- en kleurkeuze is volledig vrijblijvend.  

 

Werkwijze:  

Verzamel je takjes, ze moeten dun,soepel en lang genoeg zijn. Ontdoe ze van hun blaadjes. Knip ze 

max. 3 dagen op voorhand. 

Vul je pot op met steentjes/ zand zodat de bovenkant van de oasis gelijk komt met de bovenkant 

van je pot. 

Maak bundeltjes van je takjes van ong. 1,5cm doormeter: neem 5à6 takjes, leg ze onderaan gelijk 

maar laat het dikste ong. 5cm uitsteken, wikkel strak, te beginnen van een 5tal cm van de onderkant 

naar boven toe en wikkel terug naar beneden, neem alle uitstekeltjes mee en wikkel tot helemaal 

onderaan, ga nu die 5cm terug naar boven en maak de uiteinden van je draad aan elkaar vast. Let op 

de natuurlijke kromming van je takjes en maak zo 8à10 bundels. Steek je bundels, neerhangend, 

naast elkaar in de oasis. Steek nu je Calla's zodat ze rusten op je takkenbundels. Maak voorzichtig 

je bloemen vast aan de takken. Vul de oasis verder op met je meegebrachte bloemen en opvulgroen. 

Maak bundeltjes als je met Cotiniusblad werkt. 

 

Tot 10 oktober 
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