
Kransen voor Pasen
Wanneer Pasen voor de deur staat, voelen 
we de lente kriebelen. Het ideale moment 
om op je paasbest je gasten te verwelkomen 

met een decoratieve krans. 

Kransen voor Pasen

KRANSEN
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NARCISSEN AAN JE VOORDEUR

Bij deze prachtige paaskrans blijft iedereen 

ongetwijfeld vol bewondering stilstaan. 

Met de nodige aandacht bij het verwerken 

van de narcissen lukt het je ongetwijfeld 

om deze eyecatcher zelf te maken. Vul een 

cirkelvormige, rieten mand met OASIS® 

steekschuim. Trek de bloembollen uiteen 

en verwijder het overtollige zand van de 

narcissen (Narcissus). Prik de bloembollen 

met behulp van krammen en stokjes 

trapsgewijs in het steekschuim. Let op de 

richting van de narcissen zodat ze allen 

naar boven wijzen wanneer je de krans 

straks ophangt. Laat één deel open en 

vul dit met kussentjesmos (Leucobryum 

glaucum). Hang je krans op met geel lint. 
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KAMILLE IN ZWEVENDE STROKRANS

Bind een korenschoof bolvormig boeket met de fijne 

kamillebloempjes (Matricaria) en plaats het in een met water 

gevulde cilindervaas. Vlecht een krans met klimopranken 

(Hedera helix), passend rond de vaas, en laat de uiteinden 

hangen zodat ze straks mee in het water kunnen. Maak plukjes 

hooi met wikkeldraad vast op de klimopkrans. Wikkel luchtig 

zodat de klimopblaadjes zichtbaar blijven. Lijm hele en 

gebroken kwarteleitjes op de krans. Houd de krans vast op 

de rand van de vaas en prik plantenstokjes op verschillende 

punten doorheen de krans en het boeket. 



PAASBRUNCH

Verwelkom je gasten met een uitgebreide paasbrunch. 

Zorg meteen voor de juiste decoratie en alles oogt eens 

zo smakelijk. Met buxus (Buxus sempervirens), ranonkels 

(Ranunculus), krulwilg (Salix babylonica ‘Tortuosa’), en 

een mengeling van eieren helpen we je graag op weg 

om je paastafel een unieke uitstraling te geven. 

Op de middelste taartschaal verwerk je heel compact 

buxus in een natte OASIS® steekschuimkrans. Verwerk de 

ranonkels ertussen, in het midden zeer dicht bij elkaar, 

rustig uitdeinend naar buiten toe. De iets hogere schaal 

achteraan wordt gevuld met buxus. Daar legt Annick 

een krulwilgtak op en daar zet ze dan weer enkele 

kippen op. De lage schaal vooraan wordt opgevuld met 

kwarteleitjes, gebroken eierschelpen en een kip onder 

een stolp. De rand werkt Annick af met bolmos. Onder 

de witte taartschaal met stolp wordt een mengeling 

van verschillende eiersoorten gelegd. De kleine stolpjes 

worden tenslotte gevuld met kwarteleitjes of een 

kleine kip. 

Een compositie van 
verschillende schalen geven 
je paastafel de perfect 
gedecoreerde uitstraling!
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DRUPPELBOEKET VAN TULPEN

Vitatium dolupicabo. To molum et venisimil es repro 

quam rem ipsae nobitatus, con rem entinciisi te po-

reperunt ati vendis sitam es non ped et discim lab 

ipsunt stibea dolende bitet, officimi, eos aut facepel 

ipiciatio. Facea invendam exceper feritium autestem. 

Ita conse nihil iunt odiscient verferc hiliquam, ilicti-

umque aut venim es es di volut eos aborum que vo-

lupta tatet, quia dolorem et doluptaeri od unt.

In een decoratieve takkenkrans oogt de rijkelijk 
gevulde broodjesmand zo veel smakelijker! 

EIERVAASJES

Verzamel je leeg gegeten, proper gemaakte  

eitjes. Lijm ze nonchalant op een takkenkrans 

en vul de eitjes daarna met water. Schik over de 

eiervaasjes verdeeld ranonkels (Ranunculus) en 

anjers (Dianthus ‘green trick’). Plaats daarna de 

broodjesschaal in de krans. 
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