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Paradijselijk welkom
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NIets dat meer sfeer in een interieur kan
brengen dan bloemen. Deze creatie van
Annick toont hoe je met de juiste materialen
en een beetje fantasie een prachtig
gedecoreerde sidetable kan creëren.
Wat heb je nodig?
Verschillende groottes en vormen van vazen,
paradijsvogelbloem (Strelitzia), Aspidistra,
gatenplant (Monstera), palmblad (Chrysalidocarpus Lutescens), Echeveria (‘Fabiola’, ‘Mira’),
wasbloem (Hoya), orchideeën (Orchidee
Vanda ‘Hot Fuchsia’, ‘Nitaya Vioblue’)
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lineair boeket
Wat heb je nodig?
Hoge vaas, gutta percha, ijzerdraad, anchortape, plantenstok, gatenplant (Monstera), Echeveria (‘Fabiola’, ‘Mira’), wasbloem (Hoya), orchideeën (Orchidee Vanda ‘Hot Fuchsia’),
paradijsvogelbloem (Strelitzia)

Hoe ga je te werk?
Maak elke Echeveria apart en de Hoya
vast aan ijzerdraad met gutta percha.
Bevestig ze daarna eveneens met gutta
percha samen aan een plantenstok.
Neem een vijftal Strelitzia’s samen.
Leg een drietal bladeren verdeeld tegen
het bindpunt aan. Steek de afgewerkte plantenstok in het centrum van je
boeket. Indien het boeket te zwaar of
te dik wordt kan je af en toe al binden.
Annick gebruikt hiervoor anchortape
omdat het een zwaar boeket is. Extra
kleur creëer je door enkele orchideeën
mee te verwerken in je boeket.
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Felle kleuren heten je welkom
en versterken het zomergevoel

gevlochten
Wat heb je nodig?
Hoge vaas, ijzerdraad, Aspidistra, orchideeën
(Orchidee Vanda ‘Hot Fuchsia’, ‘Nitaya Vioblue’)

Hoe ga je te werk?
Begin met de punt van een eerste
Aspidistrablad. Steek de stengel van dat
blad door een tweede blad. Werk op
deze manier telkens verder. Vlecht de
bladeren speels in elkaar. Maak ze af en
toe aan de onderkant van je vlecht vast
met een stukje ijzerdraad ter versteviging. Plaats de afgewerkte vlecht in
een met water gevulde vaas. Schik er
orchideeën tussen zodat het tropisch
effect benadrukt wordt.
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