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Amaryllis
Amaryllissen zijn ongetwijfeld een van de mooiste 
voorjaarsbloemen die er bestaan. Helemaal op haar eentje 
vrolijkt ze je huiskamer op. Ga je voor een compositie 
met andere bloemen bij? Geef haar zeker een prominente 
plaats. En ja, zelfs de bollen zijn decoratief. Mogelijkheden in 
overvloed om aan de slag te gaan met deze dankbare in alle 
stijlen passende bloem. Redenen genoeg dus om haar extra 

in de kijker te plaatsen.

AMARYLLIS IN DE KIJKER
DOOR: ANNICK VAN WESEMAEL 
FOTOGRAFIE: MARC WOUTERS
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AMARYLLISSEN VEGATATIEF

Wat heb je nodig? 

Ovale zinken bak, OASIS© steekschuim, 

tonkinstokken, duizendknoop (Polygonum), 

zilverstruikje (Calocephalus), Amaryllissen

Hoe ga je te werk?

Steek een tonkinstok in de holle stengel van de 

Amaryllis. Laat de stok een stukje uit de stengel 

komen zodat je ze makkelijker in het steekschuim 

kan verwerken. Snijd de stengel recht aan want 

anders steekt het niet makkelijk. Verdeel Polygonum 

van hoog naar laag in de pot en schik de Amaryllissen 

er op dezelfde manier tussen. Scheur stukjes van de 

zilverstruik en klem ze hier en daar tussen de takken 

en stengels.



LANDSCHAP OP SCHAAL

Wat heb je nodig? 

Langwerpige schaal, OASIS© steekschuim, Amaryllissen (bollen 

en bloemen), zilverstruikje (Calocephalus), gedroogde takken tijm 

(Thymus), kussentjesmos (Leucobryum glaucum)

Hoe ga je te werk?

Leg nat steekschuim in het midden van de schaal. Vul het 

opengebleven deel wisselend op met bloembollen en kussentjesmos. 

Schik de bloembollen in verschillende richtingen.

In het steekschuim verwerk je de Amaryllisbloemen die je losknipt 

van de stengel. Verdeel hier en daar toefjes zilverstruik. Kram enkele 

takken tijm in een vloeinde beweging tussen het geheel. Om zeker te 

zijn dat alles stevig vast zit, klem je waar nodig kussentjesmos tegen 

de andere materialen. 



AAN TAFEL

Wat heb je nodig? 

Langwerpige golvende recipiënten, OASIS© steekschuim, 

hortensia (Hydrangea), Amaryllis

Hoe ga je te werk?

Vul de bakken met nat steekschuim gelijk met de rand. 

Knip de bloemen los van de stengel en verwerk ze schuin, 

dicht tegen elkaar aan gestoken in het steekschuim. Knip 

de stengels in ongelijke stukken. Verwerk ze langs de 

zijranden van de bloemen. Vul de laatste openingen op 

met toefjes hortensia.



HEB JE NOG BLOEMEN EN BOLLEN OVER? 
Leg in een open mand kussentjesmos met het mooie zicht naar de buitenkant. Leg 

hierop plastic folie en vul dit met potgrond. Schik hierop de bloembollen en het 

kussentjesmos. De bloemen zullen groeien naar de richting van het licht.

Met een combinatie van enkele gieters, kleine zinken potjes, amaryllis-
bloemen en bollen maakt Annick in alle eenvoud een mooie compositie 
met alle restjes die ze had na het verwerken van al haar materialen.


