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Een waaier
aan kleurenpracht
Het is een must om gerbera’s in de kijker te zetten. Honderden kleuren en
soorten sieren ongetwijfeld elk interieur. Klassiek, modern of hedendaags,
een gerbera vindt haar plaats in elke woning. Het hele jaar door kan je
deze prachtige bloemen aankopen en haar unieke kleurenwaaier brengt
sowieso vrolijkheid in huis. Geniet van de vele creaties die we met veel
plezier aan je voorstellen.
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GESCHENKKOFFERTJE
Een uniek geschenk nodig? Neem op je volgende feest
een uniek gevuld oud koffertje mee dat je een prachtig
nieuw leven schenkt. Wedden dat zowel de gastvrouw als
de gastheer helemaal in de wolken zijn met dit geschenk?
Met een beetje groene vingers maak je dit uiteraard zelf.
Vul hiervoor een oud koffertje met restmateriaal om de
bodem te verhogen. Langs een kant leg je sisal en daarop
enkele flessen lekkere wijn. Aan de andere kant leg je een
stuk nat steekschuim op plastic folie. Kram bolmos langs de
buitenkant zodat het steekschuim weggewerkt is. Verwerk
hier en daar toefjes hortensia tussen het bolmos. Schik een
mix van roze tinten germini’s in een vloeiende beweging
in het grote opengebleven middenstuk. Enkele gerbera’s in
een pipetje sieren de andere hoek van je koffertje.
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GERBERA’S VOOR IEDEREEN
Omdat er zo veel kleuren en soorten
gerbera’s bestaan, maak je ongetwijfeld
iedereen blij met deze fantastische
bloemen. Bind een korenschoof gebonden
boeket met enkel gerbera’s en plaats ze in
een mooie vaas. Succes verzekerd!
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Mag het eens heel eenvoudig?
Kies voor een collectie kleine vaasjes
in verschillende maten en kleuren.
Vul je vaasjes met water en plaats
er telkens één of twee gerbera’s in.
Maak een vrolijke compositie met
je vaasjes en je huis straalt meteen
in de juiste sfeer.

BUNDELS VAN SLANGENGRAS
Wat heb je nodig?
Elastiek, pipetten, watervaste tape, koudlijm, slangengras (Equisetum), gerbera’s
Hoe ga je te werk?
Knip slangengras in verschillende lengtes. Bundel de stukjes samen en houd
ze bij elkaar met een elastiek. Maak een aantal bundels naar eigen keuze.
Duw in elke bundel een met water gevulde pipet. Omwikkel elke bundel met
watervaste tape ter versteviging. Met koudlijm kleef je stukjes slangengras van
verschillende lengtes op de tape zodat deze helemaal weggewerkt wordt.
Plaats in elke pipet een gerbera. Schik je bundeltjes tot een leuke compositie.
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LANDELIJKE EENVOUD
Heb je even tijd? Zet een pakje voorgesneden velletjes
berkenschors rechtop. Klem er met water gevulde pipetjes
tussen en vul ze met hortensia en enkele germini’s of
gerbera’s. Verplaats je deze compositie graag? Maak dan
gaatjes in elk velletje en rijg ze met draad aan elkaar.
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KLEURRIJK BOEKET
Wat heb je nodig?
Bolle vaas, watervaste tape, bindtouw,
slangengras (Equisetum), gerbera’s
Hoe ga je te werk?
Neem een bundel slangengras en bind het vast met
watervaste tape. Schik gerbera’s langs de rand en maak
ze vast met bindtouw. Blijf gerbera’s toevoegen tot je de
gewenste krans rond je slangengras hebt. Bind de bloemen
regelmatig vast met bindtouw want je bundel wordt te dik
om alles vast te houden. Knip de stengels gelijk af. Plaats
je boeket in de met water gevulde vaas. Plooi hier en daar
enkele takken slangengras naar buiten toe om het speels
effect te benadrukken.

Je tuintafel een leuke uitstraling
geven, hoort er uiteraard ook bij
wanneer de lente in ’t land is.
Maak een compositie op tafel met boomschijven waarop je een
stukje nat steekschuim legt met een mix van gerbera’s of germini’s.
Bedek het steekschuim met bolmos. Schik verspreid kaarsen op je
tafel en de eerste lenteavonden baden in sfeer.

LEUK IDEETJE
Vul een oude flessenbak afwisselend op
met bolmos en germini’s die je in een klein
blokje nat steekschuim schikt.

