Les-8 - Etagaire
Nodig:
Draadstang (van 6mm doormeter) en 50cm lang, een 10-tal passende zeskantmoeren en enkele
rondellen van verschillende doormeter. Dit kan ik zo nodig voor jullie meebrengen, laat het weten
via tel of mail.
• Ronde recipiënten zoals blikken dozen (met deksel) kaasdoosjes, kartonnen taartonderzetters, houten bakjes, borden ( als je daar een gat in kan boren) ........
• Oasis
• Mos/ sisal.......
• Stuk plastiekzak
• Opvulgroen
• Bloemen naar keuze
• Eventueel mini of bambinoplantjes of kleine vetplantjes
• Enkele satéstokken
• Een knop om je draadstaaf af te werken.
• Binddraad/ wikkeldraad/ krammen
Ik gebruikte in het voorbeeldstuk:
1doos van 20 cm en 1 van 15cm
1taartondezetter van 20 en 1 van 18cm
2 borden: 1 van 18cm, 1 van 14cm
i.p.v. borden kan je de deksels van je dozen gebruiken. Als afwerking een houten, goud- gespoten
eindknop van een gordijnroede.
Je kan al je recipiënten dezelfde kleur geven door ze te spuiten, te bekleven met papier..... je kan je
recipiënten naturel laten en 1 bloemkleur gebruiken.... je kan er een bont geheel van maken, aan jou
de keuze.
Ik gebruikte: 2 takken blauwe distel, 1 tak trosroosjes, 5takken roze anjers, 1tak donkerrode
eustoma ,1tak paarse wasbloemetjes, de koppen van een azaleaplant, 10paarsblauwe lange
bloemen( waar ik de naam niet van ken) 2 groene tuiltjes, 2 bambinoplantjes, 1 bont klimopplantje,
1tak fijne eucalyptus.
Werkwijze:
Boor, niet centraal, een gat in je recipiënten waar de draadstang door past. Sla ( of frees) zo nodig,
een bluts in je onderste recipiënt zodat er plaats is voor je rondellen en moer die je onderaan moet
bevestigen. Het bovenste recipiënt mag een centraal boorgat hebben.
Schuif je grootste recipiënt over de draadstang, en bouw zo je toren verder op afwisselend met de
taartbodems. Om een mooie verdeling te krijgen kan je moeren (en rondellen) tussen je recipiënten
draaien zodat deze niet helemaal tegen elkaar aan zitten. Zet nu en dan een recipiënt vast met een
moer voor de stevigheid van het geheel Zorg voor evenwicht. Breek je opstelling weer af en werk
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van onder naar boven, schuif je 2 eerste recipienten over de draadstang.leg Oasis, al dan niet in
plastic in je onderste recipient,in de overgebleven opening. Omwikkel de draadstang zo nodig met
mos, steek je bloemen. Werk zo je etagère verder af. En daarna genieten van je stuk!
Tot 2mei
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