Oktober 2022 - Groep A-B
“ OMARMD “
Materiaal







2 halve isomo bollen ( zelfde afmeting of 1 grote en 1 kleinere die er juist in past )
Materiaal naar keuze om de isomo bollen mee te bekleden ( blad, papier, sisal band, jute, schors,
mos, cobra blad, .....)
Etalagespelden / lijmpistool / lijm / sateprikkers
Ronde pot of schaal met een doormeter van de grootste isomo bol, zodanig dat die er juist in
past/klemt
Blok groene oasis
Bloemen en groenmateriaal naar keuze, passend bij de bekleding van je isomo bollen, en geschikt
om een mooie compacte biedermeier te steken

Werkwijze











Snij de 2 isomo bollen in de helft
Bekleed de 4 stukken isomo bol met het materiaal van jouw keuze  ze mogen identiek zijn, maar
ook alle 4 verschillend, of 2 aan 2 gelijk ....
Gebruik hiervoor de etalagespelden, lijm of lijmpistool  denk er aan dat een warm lijmpistool niet
goed samengaat met isomo
dus eerst bekleden met jute of schilderen
Laat de groene oasis water trekken en snij eventueel in de gewenste vorm ( leg eventueel nog op een
schaaltje in je pot of schaal )
Klem of leg de beklede isomo bol stukken in de pot of schaal tegen de randen – let er op dat alles
mooi in elkaar past
 als je 4 stukken even groot zijn, kan je er 2 in de pot verwerken en de andere 2 langs buiten op de
rand van de pot laten rusten en aan de andere stukken bevestigen met het lijmpistool of eventueel
sateprikker
 als je 2 grote en 2 kleinere stukken hebt, verwerk je ook de 2 grote stukken in de pot en streek je
de 2 kleinere en binnenin – let er wel op dat je genoeg opening over laat om je biedermeier te steken
Steek de door jou gekozen bloemen en groenmateriaal in de oasis en verwerk tot een mooie
compacte biedermeier – zorg er voor dat de bloemen niet boven de isomo bollen uitkomen, zodat ze
er letterlijk door omarmd worden.
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