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Feestelijk
paasontbijt
Kinderen rapen volop eitjes in de tuin en de
paastafel staat feestelijk klaar om samen te
ontbijten. Sfeer en gezelligheid gegarandeerd
bij zo’n mooi gedekte tafel waar de chocolade
eens zo heerlijk zal smaken.
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Geometrische vormen
Wat heb je nodig?
Geometrische vaasjes, piepschuim kegels, kleine krammen, lijmpistool,
IJslands mos (Cteraria islandica), tulpen (Tulipa)
Hoe ga je te werk?
Snijd op wisselende hoogtes de punten van de kegels af. Lijm deze op
verschillende manieren op elkaar zodat je een aparte geometrische vorm
verkrijgt. Kram de piepschuimvormen heel compact vol met plukjes IJslands
mos. Gebruik zeker de allerkleinste krammen zodat deze zeker niet zichtbaar
zijn. Maak verschillende onregelmatige compacte boeketjes met de tulpen
en plaats ze in de met water gevulde vaasjes. Maak een mooie compositie
van de vaasjes en mosvormen op je tafel. Dek tenslotte je tafel met een
neutraal maar stijlvol servies.

VERBONDENHEID
Wat heb je nodig?
Takkenmandjes, OASIS® steekschuim, kwarteleitjes,
decoratieve eitjes (houten en witte), anjers (Dianthus),
witte aubergine (Solanum melongena ‘White Eggs’),
jasmijnranken (Jaminum officinalis), krulhazelaar
(Corylus avellana ‘Contorta’)
Hoe ga je te werk?
Vul je mandjes met nat steekschuim dat je beschermt
in plastic. Schik een compacte basis van anjers in het
steekschuim. Klem er hier en daar een eitje tussen.
Plaats de mandjes op je tafel. Verbind de verschillende
mandjes met elkaar door de jasmijnranken en de
krulhazelaar met elkaar te verweven. Knoop tenslotte
de kleine eitjes aan de takken.
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OP JE BORD
Wat heb je nodig?
Houten eitjes, wikkeldraad, bindtouw, sierlint,
pluimpjes, olijftakjes (Olea europea), witte aubergine
(Solanum melongena ‘White Eggs’), klein takje
krulhazelaar (Corylus avellana ‘Contorta’)
Hoe ga je te werk?
Draai de olijftakjes in elkaar tot een eivormig kransje
en maak dit af en toe vast met stukjes wikkeldraad.
Strik een sierlint bovenaan je kransje en maak er
tegelijkertijd enkele eitjes aan vast. Klem ter afwerking
een pluimpje.
Leg kleine olijfblaadjes rond het steeltje van de
aubergine en wikkel dit vast. Verleng meteen het
steeltje met de wikkeldraad. Omwikkel daarna de
wikkeldraad met bindtouw. Het lijkt alsof je eitje
een mutsje van touw heeft. Bind de afgewerkte
aubergineeitjes vast aan een stukje krulhazelaar.
Bevestig meteen ook enkele houten eitjes en een
pluimpje aan deze borddecoratie.
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