
BLOEMSCHIKKEN

Zet de lente op tafel! Roel van den Biggelaar 
(www.roelvandenbiggelaar.nl) maakte dit lage tafelstuk 
met voorjaarsbloemen in zachte pasteltinten en 
porseleinen vogeltjes. Speciaal voor Pasen komen er 
witte eierschalen met een ’dooier’ van Craspedia en 
kleine, gespikkelde kwarteleitjes bij.

Pasen in pastel
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NODIG • witte schaal • witte vogeltjes • kwarteleitjes • halve witte eierschalen • steekschuim • sneeuwbal (Viburnum) 

• grootbloemige ranonkels in zachtgeel en roze • anemonen in wit en lila • blauwe druifjes • kievitsbloemen (Fritillaria meleagris) 

• tulpen in zachtroze en crème • gele trommelstokjes (Craspedia) • scherp mes • stokje • dun ijzerdraad (0,6 mm)

BLOEMSCHIKKEN

WERKWIJZE
• Vul een lage schaal met nat 
steekschuim tot net onder de rand. 
Snijd hiervoor blokken steekschuim 
op maat. 
• Maak ’toefjes’ van de blauwe druifjes 
door er twee of drie samen op draad 
te zetten. Draai hiervoor een stukje 
ijzerdraad een aantal malen van 
boven naar beneden om de stengels; 
laat het draad iets uitsteken.
• Zet ook de sneeuwbal op draad voor 
een stevige stengel, die je makkelijk 
kunt verwerken.
• Verdeel de bloemen over de schaal 
in een mooie compositie. Maak 
met een stokje eerst een gaatje in 
het steekschuim: voorjaarsbloemen 
hebben een zachte steel, die snel 
breekt als je ze zo in het steekschuim 
steekt. Zorg voor wat hoogteverschil, 
zodat alle bloemen tot hun recht 
komen en het steekschuim mooi is 
afgedekt. 
• De eitjes met een ’dooier’ van een 
Craspedia-bolletje worden tussen de 
bloemen verwerkt. Steek hiervoor 
de steel van een trommelstokje 
voorzichtig door een halve witte 
eierschaal. Knip de steel af op de 
gewenste lengte en steek hem in het 
steekschuim.
• Nadat de hele schaal gevuld is, 
verdeel je een aantal vogeltjes over de 
schaal. De gebruikte vogeltjes hebben 
aan de onderkant een opening; met 
een stokje of stukje stevige bloemsteel 
kun je ze in het steekschuim steken. 
• Leg tot slot wat kwarteleitjes los 
tussen de bloemen en op eventuele 
kale plekjes. ]
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TIP
De stelen van 

voorjaars-
bloemen 

knakken snel, 
steek ze daarom 

niet zo in het 
steekschuim.

Zet de blauwe 
druifjes in ’toefjes’ 
op draad.Pasen in pastel


