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Les3 - Cilinder       9-10-11-2022 
 
 
Benodigdheden: 

• Stevige kippendraad (lengte 90 cm - breedte 50 cm) 

• Stevige dubbelklevende plakband ( breedte 5 cm) 

• Klosje binddraad 

• Dikke koord (lengte 4 a5 m) 

• Jutte band of lap stof in jutte of een andere stof ( lap stof: lengte 90 cm – breedte50 cm) 

• 1 pak Tarwe natuur ( Dit kan je bestellen bij Florissant aan €6,00) 

• Oasis tafel deco of rechthoekig schaaltje (25 cm) ( kan besteld worden bij Florissant 
Bloemen: 

• 1 Hortensia 

• 2 Eucalypthus 

• 5 Freezia 

• 5 Rozen 

• 5 Solidago 

• 5 Santini 

• 5 Hypericum 
 
Werkwijze: 
Plooi aan beide kanten van de draad 10 cm naar het midden toe 
Kleef aan beide kanten 3 cm van de rand en in het midden de zelfklevende plakband. 
Draai de lap kippengaas om en kleef over de zichtbbare plakband opnieuw een strook plakband. 
Verwijder de beschermstrook van de plakband van de middelste strook, leg de stof in het midden van de 
middelste band plakband en duw goed aan met de hand,  leg de stof verder mooi glad over de onderste 
strook, neem daar ook de beschremstrook weg. 
Draai de lap kippengaas om en plooi de stof over de andere kleefband vast op dezelfde werkwijze. 
draai de lap terug om en duw het laatste stuk stuf vast  
Opgelet: Als je de jutte band gebruikt verwijder met kleine stukjes de beschermlaag van alle stroken 
gelijkmatig en kleef reep per reep de jutte band vast op de kleefband. 
Kleef opnieuw drie stroken dubbelzijdige kleefband op dezelfde plaats als de vorige, boven op de stof. 
Verwijder met kleiene stukjes de beschermlaag en kleef de tarwe willekeurig op de kleefband, werk ook de 
afgeknipte stengels op tussen de aren. 
Laat aan het einde een 2 tal cm bloot om te overlappen tijdens het samenbinden van de cilinder. 
Neem 3 stukken draad van het klosje bindgaren en prik ze door de stof om het geheel vast te maken. 
Draai de dichtgebonden kant naar onder toe.  
Maak het bloemstukje naar wens en plaats het in de cilinder. 
Werk af bovenaan met stukjes hortentia en santini’s vastgekleefd met het lijmpistool. 
Succes 
Foto op de volgende blz. 

http://www.florissant-wijnegem.be/
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