Cottage
Cottagetuinen zijn in de eerste plaats nutstuinen. Ze
leveren niet alleen groente, kruiden en fruit, maar ook
snijbloemen. Twee schikkingen met de bloemen én de
sfeer van een cottagetuin.

N ostalgisch
& romantisch
NODIG

• (wit) plateau • vaasjes • glaasje met
kaars (in de kleur van de bloemen) •
Hydrangea macrophylla • Rosa ’New
Dawn’ • takjes en appeltjes van Malus
’Red Sentinel’ • takjes met bessen van
Lonicera japonica • ranken Clematis
rehderiana • zeeschuim (Teloxys
aristata)

WERKWIJZE

Vul de vaasjes met
lauwwarm water en
plaats ze, samen met het
glaasje met de kaars, op het plateautje.
Verdeel de bloemen over de vaasjes.
Begin met Hydrangea, vervolgens de
roos, daarna Lonicera, de ranken van
Clematis en het zeeschuim. Steek tot slot
nog Malus-takjes in de vaasjes en leg wat
appeltjes op het plateau.

Landelijk & weelderig
• Hydrangea macrophylla • Hosta fortunei • Hydrangea aspera ’Macrophylla’ • Erigeron annuus • Veronicastrum virginicum ’Fascination’
• Papaver somniferum • Artemisia ludoviciana • Stachys byzantina • Echinops ritro • Lathyrus latifolius ’Pink Pearl’ • Nepeta x faassenii
• Centaurea cyanus ’Alba’ • groot klimopblad

WERKWIJZE

Voor dit handgebonden boeket begin je met een stevige bloem in het midden. Houd die in je linkerhand, de bovenkant van je hand
zit op de plek waar de steel de vaas verlaat. Dit is het bindpunt. Bij dit bindpunt leg je elke keer de volgende bloem, op de juiste
hoogte en de steel in dezelfde richting als de vorige. Draai het boeket elke keer heel voorzichtig in je hand; houd het goed vast bij
het bindpunt. Leg zo gelijkmatig, aan alle zijden van het bindpunt, de bloemen met de stelen in dezelfde richting. Draai op het
laatst een stuk touw om het bindpunt heen en snijd eventueel te lange stelen nog goed schuin aan.
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