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Februari: Krans op voet 
 
NODIG: 

• Isomo ring met buitendiameter van 30cm en liefst platte onderkant 

• Bladeren/ mos/ papier/ stof,voldoende om je ring mee in te pakken, en nog wat overschot 

• Dunne soepele twijgjes bv berk,els,hazelaar..... 

• Om op te vullen: zaadpluizen, besjes, ijn groen 

• 5 glazen pipetten 

• 5 stevige takken ong 1cm doormeter 
      bv. bamboe, krulwilg,....minstens even lang als je pipetten 

• 5 theelichtcupjes 

• Kleine krammen, enkele spelden, 

• Lijmpistool 

• Appelboor, 

• Oasis ( om cupjes te vullen) 

• Lintschors (om cupjes in te pakken 

• Kleine bloemen bv santini (5 stengels) 

• Grotere bloemen voor de 5 pipetten  
bv ranonkels, anemoon, fresia,tulpjes, roosjes.....  

• Evt. een hyacint 
 
WERKWIJZE: 
 
Meet de omtrek van je ring en deel door 5, markeer op de bovenkant, leg je ring plat op tafel en 
boor de 5 gaten verticaal door je ring. Pak je ring in met het door jou gekozen materiaal, vouw dit 
ook in je boorgaten. 
Vul de theelichtcupjes met natte oasis, omwikkel ze en kleef ze op de ring  tussen de boorgaten. 
Weef en kram de twijgjes over je ring en tussen de cupjes maar zorg dat de boorgaten vrij blijven. 
Steek de santinis compact in de oasis. Steek de pipetten door de boorgaten en vul met bloemen. 
Verstop de krammen met hyacintbloemetjes/ mosplukjes..... 
Zorg voor voldoende dikke pipetten, of anders een fijner boormateriaal voorzien. Pipetten kunnen 
ook aangepast worden maar breng dan 2-zijdige kleefband mee. Stem ook je bloemkleur af op de 
kleur van je gekozen inpakmateriaal. 
Maak zo nodig een punt aan 1 kant van je stokken en prik ze onderin je ring, onder de cupjes. 
Als je de ring inpakt met blad, voorzie dan voldoende, ik heb 8 grote apidistrabladeren gebruikt 
Tot 13 februari. 
 
Foto op de volgende blz. 
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