Mevrouw, Mijnheer,
Wij heten u van harte welkom in het bloemschik jaar 2022-2023
Uw lesgeefster:

Mvr. Klinck Marleen
GSM. 0470 59 11 42
E-mail: klinckmarleen@gmail.com

Plaats: ’t Gasthuis Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
Begin v/d les: Stipt om 19.30 u – Einde omstreeks 22.30 u
Wat meebrengen: Koffertje of doos met allerlei materiaal om te bloemschikken o.a

-

plastiek om op de tafel te leggen
vod of handdoekje
scherp mesje (ter plaatsen te koop)
snoeischaartje groot of klein
plastiek zak om afval mee te nemen
plastiek mapje om blad benodigdheden en werkwijze te bewaren (A4 )
schrijfgerief
materiaal benodigdheden en bloemen voor de volgende les
fotoapparaatje of GSM om foto te nemen v/h bloemstuk volgende les.

Basis benodigdheden zoals oasis, draad, spelden, enz. zijn steeds voorradig en te koop aan democratische
prijzen. Tijdens de les krijgt u de gelegenheid om basis benodigdheden te bestellen voor de volgende les. Wij
vragen u bij elke bestelling steeds het bedrag direct te betalen om verdere misverstanden te voorkomen. Als
u niet aanwezig kan zijn vragen wij u om dit tijdig te verwittigen, of het materiaal de volgende les op te halen.
Bloemen kan u bestellen bij ‘T’Voaske te Wijnegem.
Wij wensen u een zeer aangenaam en creatief bloemschikjaar!
Alle info over onze vereniging, data van de lessen, benodigdheden en werkwijze zijn beschikbaar op de
website www.florissant-wijnegem.be

Benodigdheden en werkwijze zie volgende blz.

Bloemsierkunst Florissant Wijnegem

www.florissant-wijnegem.be

Les 1: De zomer ingepakt
Dag allemaal,we kunnen weer starten met onze hobby, hopelijk hebben jullie een fijne zomer gehad.
Nodig:














Slangengras, een 60-tal van 80 cm lang
Pookdraad ong. 20 stuks/50cm lang & 0,8mm dik
Spelden van 3cm en enkele van min. 5cm
Enkele krammen
Stuk plastic
Lat of meetlint en winkelhaak
Zomerbloemen bv. zonnebloem, roosjes, anjers, .......alle kleuren en vormen zijn goed
Rozenbottels, bramen.....
Opvulgroen zoals tilantia, platmos...
Platmos en/ of groen blad om je isomo vorm te bedekken
Oasisblok gewoon OF rond ong.23cm
2 isomo blokken in de maat van je gekozen oasis

Werkwijze:
Je kan rond(1) ,vierkant(2) of rechthoekig(3) werken.
Snij zo nodig je isomo blokken op maat van je oasis.
Voor 2&3 :bedek 1 kant van 1 isomo blok met groen: platmos of blad naar keuze.
Voor 1: pak bodem en dak van 1 isomo stuk met blad/ platmos naar keuze
Voor 1 2 & 3:
Steek pookdraad in 1/3 van je slangengras. Leg je 1ste stuk isomo als bodem op tafel en steek slagengras
verticaal en loodrecht op je isomo. Steek vast met 2spelden, dicht tegen elkaar maar niet platdrukken. Gebruik
het slangengras ook om en om. Leg na een 7-tal stroken je werkstuk plat.
Meet een 40-tal cm tussen je 2 isomo blokken, leg deze met de bedekte kant naar onder en speld nu ook daar
je slangengras tegen. Steek de spelden wat schuin in je isomo in verschillende richtingen, steek je spelden op
dezelfde hoogte of maak een patroon.
Voor 1: ongeveer 2/3 rond werken en bovenkanten afknippen
Voor 2&3: 3 zijden bedekken met slangengras, de achterkant naar voor en terug naar beneden plooien, over je
isomo blok. Overschot niet afkippen. De zijkanten gelijkknippen met bovenkant werkstuk.
Voor 1,2&3 oasis natmaken, op je onderste isomo blok leggen al dan niet ingepakt in plastic, en je bloemstuk
maken.
Voor 1: kleine stukken slangengras van onregelmatige lengte over de open stukken isomo spelden
Voor2&3: onderste isomo verder opvullen met onregelmatige stukken slangengras. Vul eventuele openingen
op met mos, tilantia.....
In de voorbeeldstukken gebruikte ik voor het rechthoekige stuk een gewone oasisblok die ik 1/3 minder dik
maakte, de ronde vorm is ong 24cm doormeter.
Tot 12 september en geniet nog van de zomer
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