Mevrouw, Mijnheer,
Wij heten u van harte welkom in het bloemschik jaar 2022-2023
Uw lesgeefster is: Mevr. Van Hoeck Renilde
Tel: 03/383 66 63 - GSM: 0478/99 05 81
E- mail: renildevanhoeck@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.
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Les 1- Zomerse combinatie
Benodigdheden:











Platte schaal met platte bodem (doormeter 40 cm)
Karton 30cm x30cm
15 rolletjes van wc papier of keukenrol of licht karton om zelf rolletjes te maken
Mooi dik papier (behang papier)
Gekleurde aluminium draad
6 grote glazen pipetten
8 kleine glazen pipetten
Lijmpistool en lijmsticks
Schaar, meetlat en potlood

Bloemen:








5 x Gerberas (Pastini Belona)
5x Scabiosa
3x Trachelium
3x Hypericum
10x siergrassen
Cedum om op te vullen

Werkwijze:












Teken een cirkel op het karton van doormeter 30 cm, teken in het midden van de cirkel een
cirkel van 20 cm zodat je een ring hebt, knip de ring uit.
Maak 6 rolletjes op de hoogte van de grootste pipetten
Maak ongeveer 5 rolletjes de helft van de grootste rolletjes en 4 rolletjes 1/3 van de grootste
rolletjes, zodat je verschillende hoogtes verkrijgt.
Maak van het behangpapier stroken die even groot zijn als de verschillende rolletjes en
bekleed de rolletjes met het papier, lijm het papier vast met een beetje warme lijm.
Kleef aan de binnenkant ook een stukje papier dat de rolletjes mooi zijn afgewerkt.
Neem de ring en plaats de rolletjes op de ring.
Meet verschillende repen van verschillende hoogtes om kleine dunne rolletjes van te maken.
Kleef deze willekeurig tegen de grotere rolletjes op de krans om de krans aan elkaar te zetten
Kleef papier rond de pipetten en kleef deze tussen de andere kleine rolletjes
Kleef ook papier rond de grote pipetten en kleef deze vast aan de zijkant van de grote rolletjes
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Als de krans aan elkaar hangt mag je het karton onder de krans verwijderen en de krans op de
schaal plaatsen.
Maak een grillige slinger van de aluminium draad en leg deze over de krans, klem de slinger
vast rond de pipetten.
Plaats de bloemen en werk af met de stukjes Cedum in de lagere rolletjes.
Veel succes
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