November 2021 - “ WINTERSE BLOEMENWAAIER “

Materiaal









Stevig karton
Passer /schaar / lijm / lijmpistool
Materiaal naar keuze om de waaiers mee te bekleden ( blad à cobrablad-klimop-witte
abeel …. / vilt / stof / papier / schors…. )
Langwerpige oasis op schaaltje ( zwart ) – afmeting afhankelijk van de doormeter van je
cirkel – zie werkwijze ) - of blok oasis en langwerpig schaaltje ( om zelf te maken )
Gekleurd riet / gekleurde plantenstokken in kleur naar keuze / of mooie rechte takken
( cornus / wilg … )
Bloemen naar keuze ( stevige stelen ! ) passend bij de bekleding van je waaiers
Eventueel ander materiaal naar keuze om tussen de bloemen te steken ( grashalmen /
rietpluimen / pauwenveren / bessen op tak / tak rozenbottels ….. )

Werkwijze










Teken met een passer een cirkel op het stevige karton ( doormeter naar keuze )
Knip de cirkel uit en knip door op de middellijn zodat je 2 halve cirkels krijgt, de waaiers (
de waaiers moeten groot genoeg zijn om de langwerpige oasis op schaaltje te verstoppen )
Bekleed de waaiers met het materiaal van jouw keuze
Laat de oasis water trekken
Kleef de waaiers langs beide kanten van het oasis schaaltje
Start nu met het steken van bloemen en ander materiaal à start met de stokken en bepaal zo
de max hoogte die je wil / Werk ook in waaiervorm, mooi op gelijke afstand, rondom mee
met de vorm van de waaier
Vul dan verder aan met de bloemen, eerst de lange stengels, later de kortere naar voor toe
zodat je laagjes krijgt en alles mooi gevuld is
Vul verder bij met het door jou gekozen andere materiaal
Opgelet ! als je het stuk langs 2 kanten wil bekijken moet je ook aan de 2 kanten gelijkmatig
en identiek werken ( als je het stuk op een kast of voor een muur gaat zetten kan je aan 1
kant werken )

SUCCES !!!
(Foto volgende blz)
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