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April 2022   -  “ PAASNEST BOEKET “ 

  

  

Materiaal 

  

-          Hoge doorzichtige vaas 

-          Gekleurd zand / steentjes / maiskorrels / kwarteleitjes / andere eieren 

-          Kippendraad ( kleine opening ) 

-          Lijmpistool / binddraad ( dik en dun ) / kniptang 

-          Grote stevige stok/tak 

-          Raffia / hooi / berkentakjes / krulwilg / bosbessengroen 

-          Groene oasisblok / of oasis micro 

-          Eventueel struisvogelei 

-          Kleine bloemen en groenmateriaal naar keuze om compact te steken 

  

  

Werkwijze 

  

-          Indien je gaat werken met een oasis micro, laat deze dan water trekken en bevestig deze 

           aan de top van je stok 

-          Maak een nestvorm met de kippendraad en de dikke binddraad en bevestig dit aan de top  

           van je stok 

-          Omwikkel de nestvorm met het door jou gekozen materiaal ( raffia / berkentakjes /  

           hooi / krulwilg / bosbessengroen ….. ) en maak de takjes aan mekaar en aan de nestvorm  

           vast met de dunne binddraad zodat alles mooi op z’n plaats blijft 

-          Leg ook nog wat hooi in het nest zodat alles mooi bedekt is 

-          Zet de tak in de vaas en vul op met zand, maiskorrels of eitjes 

-          Indien je werkt met de oasis micro : steek de door jou gekozen bloemen en  

           groenmateriaal compact in de micro 

-          Indien je werkt met het struisvogelei : breek het ei zodat je een schaalvorm hebt / snij je  

           oasis in de gewenste vorm, laat water trekken en leg in het ei / steek dan de door jou  

           gekozen   bloemen en groenmateriaal compact in het ei / leg het ei in het nest   

-          Zorg in beide gevallen dat het nest mooi gevuld is, voeg indien nodig nog wat hooi  

           toe en werk af met kwarteleitjes of andere eieren die je met het lijmpistool op het nest kleeft. 

  

  

  

SUCCES !!! 
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