
Verkoopsinfo:

Muurverf achtergrond: Levis Ambiance mur ‘metallic gold’
Muurverf: Artitude by Levis ‘subtle marble’
Lantaarn (Riverdale): www.wonenlandelijkestijlshop.be
Houten schaal (D&M): Van Uytsel
Goudkleurige glazen vazen: Annick Van Wesemael-Van Uytsel
Mandjes: www.wonenlandelijkestijlshop.be
Kralenketting (onshus): www.wonenlandelijkestijlshop.be
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‘Een roosje, m’n roosje’. ‘Zeven anjers, zeven rozen’. ‘L’important, c’est la rose’.  

‘Rozen voor Sandra’… Aan geen enkele bloem werden al zo veel liedjes gewijd als aan de 

roos. Niet verwonderlijk dus, dat ook wij haar in deze wintereditie graag nog eens in de 

kijker zetten als seizoensbloem. Of, om het met de woorden van Ann Christy  

te zeggen: ‘Denk dan maar, dat bittere winters en dikke lagen sneeuw, nog nooit hebben 

verhinderd, dat de roos hen overleeft…’

door Annick Van Wesemael - fotografie Marc Wouters

Wij gebruikten volgende verfkleuren: Subtle Marble van Artitude collectie bij Levis, in Nederland is deze verkrijgbaar onder 
de naam Subtle Marble van Pure bij Flexa. Mur Metallic GOLD bij Levis en Flexa - Meer info: levis.info/nl & flexa.nl

SEIZOENSBLOEM

DE 
ROOS

 BEJUBELD & BEZONGEN 

Bloem in  
de kijker
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****
NODIG 
houten kubus met opening - steekschuim (OASIS©) -
plastic folie - mix van witte roosjes - kleine houten 
plankjes - lijmpistool - mix van kerstballen - 
poedersneeuw - gouden parels

WERKWIJZE
1. Vul twee houten kubussen met steekschuim,  
 en leg er ter bescherming plastic folie in.
2. Verwerk roosjes in het steekschuim, 
 gelijk met de rand.
3. Zet de kubussen in het midden van de tafel 
 en maak ernaast een stapeling van houten 
 plankjes. Stapel van hoog naar lager.
4. Lijm kerstballen (met de opening naar boven) op  
 de plankjes. Vul ze met water en zet er roosjes in.
5. Strooi sneeuw en gouden parels langs de creatie.

Houten kubus
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Florist Annick: “Van de resterende rozen kun je 
een bolvormig boeket maken. Ik vind het mooi om 
daar gedroogde tijmtakken rond te wikkelen, en die 
vervolgens met goudkleurige draad rond het boeket 
vast te maken. Werk af met wat lijmspray en 
poedersneeuw.”
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Tip
Rekjes maken een echte blikvanger 

van je muur! Kies voor het eerste rekje 

een gouden pot (D&M depot), en maak 

daar een sneeuwkraag aan vast. Vul 

vervolgens de pot met steekschuim, 

verwerk er roosjes (Rosa ‘Akito’) in, en 

verdeel daar fijne stukjes sneeuwdoek 

tussen. Voor een tweede rekje vul je 

eierdopjes met trosroosjes, telkens in 

een bolvorm. De overige rekjes vul 

je aan met stukken Calocephalus, 

minivaasjes of flesjes, kerstballen, 

beeldjes, sneeuwtapijt en poedersneeuw.

Verkoopsinfo:

Rekjes aan muur: Serax
Uil (Pol’s potten): www.wonenlandelijkestijlshop.be
Glazen vazen verkrijgbaar bij Annick Van Wesemael
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****
NODIG 
steekschuim (OASIS®) - ronde schaal - kale takken van 
Ligustrum - kleine theelichtjes (D&M depot) - rozen 
(Rosa ‘Avalanche’) - poedersneeuw - gouden snippers

WERKWIJZE
1. Leg natte blokken steekschuim in de schaal en 
 steek de kale takken er langs één kant in.
2. Duw de theelichtjes in en tegen het steekschuim.
3. Verdeel de rozen in groep in het steekschuim, 
 uitdeinend van hoog naar lager.
4. Werk af met poedersneeuw en gouden snippers. 

Winters landschap
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Verkoopsinfo:

Rieten manden: Rivièra maison
Porseleinen theelichthuisjes (D&M): www.wonenlandelijkestijlshop.be
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****
NODIG 
taartvorm (OASIS®) - sneeuwtapijt - 
rozen (Rosa ‘Avalanche’) - krammen - bemoste 
takken - plastic kerstballen - gouden snippers - 
poedersneeuw - kleine sneeuwballetjes - houten schaal 

WERKWIJZE
1. Bekleed de zijkant van de natte taartvorm 
 met sneeuwtapijt.
2. Verdeel rozen in het midden van de taart en vul 
 aan met de verschillende decoratieve elementen 
 van groot naar klein.
3. Klem enkele sneeuwballetjes en andere kleine 
 decoratieve elementen tussen het mos op de takken.
4. Presenteer de taart op een houten schaal.

Rozentaart
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Hang enkele oude spiegels en een houten kader 
aan de muur. Span een draad in het kader, en maak 
deze met duimspijkers vast op de achterkant. Maak 
pipetten met roosjes en enkele gouden dennenap-
pels vast op de draad.

Maak een kale Ligustrumtak vast aan de muur of het plafond. Vul verschillende vaasjes. Wij vulden het ene vaasje met 

roosjes, water en poedersneeuw, en het andere met sneeuw, dennenappels en parels. Hang de vaasjes aan de tak.
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