Lieve Bloemshikkers,
Eindelijk kunnen we van start gaan de week van 11 oktober 2021.
We zouden graag van u vragen om de nog steeds voorgestelde veiligheids voorwaarden te volgen van het
moment.
Wat brengen we mee voor de eerste les:
• Bewijs van inenting
• Mondkapje
• Koffertje of tasje met een scherp mesje, een snoeitangetje, een draad tangetje, een plastiek om op
de tafel te leggen, een plastieken of papieren zak om uw afval in mee te nemen, eventueel (niet
echt nodig) speldjes, krammetjes, klosje binddraad, pook draad enz.(te koop tijdens de les)
• Benodigdheden voor de les: bloemen en materiaal dat op het blad staat
• Warme trui (door de corona maatregelen zijn we verplicht om de deur open te laten om goed te
verluchten)
• Goed humeur
Er kan steeds bloemschik materiaal gekocht worden uit de voorraad kast aan democratische prijzen.
De lesgever/ster stelt tijdens de les materiaal voor dat hij/zij gebruikt heeft of gaat gebruiken de volgende
lessen, dat kan je vrijblijvend bestellen, eveneens aan een democratische prijs.
Drank tijdens de les:
Er is drank voorzien, koffie, thee, frisdrank, bier.
Hierbij vind je de benodigdheden , werkwijze en foto voor de 1e les
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fijn kippengaas/volièregaas
Platmos ( stoelopp. + wat extra)
Kleine bloemen: asters, santini,
o roosjes,hortensia......
Bessen,rozebottels,(gekleurd) blad
Kniptang
2 blokken Oasis
Stuk plastiekzak
Binddraad,krammen(4à5cm)
Lint (ong 50cm)
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Werkwijze:
Meet je (tuin)stoeloppervlak en voorzie 2 stukken gaas, 1x je opp en 1x je opp plus 3cm aan iedere kant.
Knip het grootste stuk aan de hoeken 3cm in en plooi de kanten om zodat je een mand krijgt. Bind de
hoeken vast.
Leg het platmos in de mand met de moskant tegen je gaas en zet het ook tegen de rechtopstaande rand.
Als je stuk waterdicht moet zijn leg je nu je stuk plastic.
Snij je Oasis overlangs door en vul je vorm.
Bind nu je ander stuk gaas hierbovenop.
Steek nu je gekozen bloemen/bessen/ bladeren en probeer een streepjes-/ ruitjespatroon te creëren. Knip
eventueel de bladeren even hoog als je bloemen om een strakker effect te bekomen.
Bind nu je lint aan 2 hoeken
Je kan een bont kussen maken met vele ( vloekende) kleuren of een 2- kleurig kussen
In het voorbeeldstuk gebruikte ik: volièregaas, 1 pak asters,2x ong een half pak santini 2 takken klein rood
blad, 2 takken fijne eucalyptus, 2 takken sneeuwbes
Tot 11 oktober!
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