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Les 8 - Paralel schikking        19 en 20 maart 2023 
 
Benodigdheden: 

• Rechthoekige schaal  in houten of ander materiaal ( 25x60) 

• 7x klosje bindwire beige of gekleurd 

• 6 plantenstokken ( lengte 70-65-60-55-50-45 cm) 

• 4 plastieken pipetten 

• Deco oasis schaal ( 50 cm) 

• Hand boormachine  

• Dunne dubbel klevende plakband 
Benodigdheden bloemen: 

• 7 x Leewenbekken 

• 3 x Statice of Limonium 

• 4 x Alium 

• 3 x Astrantia 

• 7 x Grassen 

• 1 pak appelblad 

• Een klein beetje mos 
 
 
Werkwijze: 
Neem de stokken en plaats ze in het boormachine in de plaats van een boor. 
Zet het boormachine eventueel op de traagste stand. 
Neem het klosje bindwire en rol het voor een groot deel af, zorg dat het niet in de knoop geraakt. 
Laat het boormachine rustig draaien en maak een beweging met de draad heen en weer stukje voor stukje 
naar het boormachine.herhaal dit voor elke stok. 
Doe de plakband rond de pipetten en pak deze in met de bidwire kis kras over elkaar. 
De plakband is omp het bindwire niet te laten schuiven op de plastieken pipet. 
Maak de oasis nat en plaats ze in de deco. 
Plaats de stokken willekeurig over het geheel. 
Plaats 4 Leewenbekken tegen de stokken in de verschillende hoogten en maak ze vast aan de stokken met 
een stukje bindwire. 
Plaats tussen de stokken de 3 overige Leewenbekken. 
Steek de bodem vol met het appelblad, met daartussen de Astrantia en de Statice. 
Plaats de aliums in de pipetten, vergeet de pipetten niet te voorzien van water. 
Als je nog oasis ziet kan je dit opvullen met een beetje mos. 
 
Succes 
 
 
Foto’s op de volgende blz. 

http://www.florissant-wijnegem.be/
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