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 (wegens 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
Oktober 2021: “Herfstcreatie”
Benodigdheden
 Bol in isomo ( doormeter 25 cm)
 1 zak drijfhout (1 kg)
 Tillantia (200 gr)
 Kokosvezel( 500 gr)
 Krammen grote en kleine
 Kleefband
 Lijmpistool + genoeg lijmsticks
 Schaaltje dat in de opening past
 Blokje oasis
 Bloemen: soorten bloemen zoals: Cedum, Chrysantjes, Verbena, Zeeuws knoopje,wilde
wingerd of fijne klimopranken, herfstbladeren.
 Je kan ook Anjers, grote chrysanten en een beetje groen gebruiken.
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De Isomo bol en 1 kg drijfhout kan besteld worden aan €10,00 bij Florissant.
Gelieve uw bestelling tijdig door te geven voor donderdag 7 oktober 2021 met een e-mail naar:
Renildevanhoeck@gmail.com
Werkwijze:










Kleef of kram de bol goed vast met krammen of brede kleefband
Meet 10 cm van uit het middelpunt en haal het stukje van de bol weg met een scherp mesje.
Leg de kokosvezel of sisal over de bol en prik vast met krammen
Kleef de stukjes hout op de met cocos beklede bol
Steek een slinger met tillantia vast met krammen tussen elke rij met houtblokjes
Als het geheel is afgewerkt werk hier en daar wat bij met een mesje zodat de tillantia goed tussen
de blokjes vast zit.
Plaats het schaaltje en de oasis in de opening van de bol
Steek herfstblad rondom rond met krammetjes in de oasis vast.
Plaats de bloemen compact in de oasis, werk af met de slingers klimop of wilde wingerd.
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