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Een stevige  basis
Een jampot op pootjes, een druppel van hopranken. Ze maken geen deel uit van een 
carnavalsoptocht, maar vormen wel de stevige basis voor weelderige schikkingen met 

nazomerbloemen, vruchten en takken en veel, heel veel wikkeldraad.

Ingewikkeld
NODIG
• heel veel dikke ranken (bijv. hopranken) • wikkeldraad • 5 glaasjes • 5 klimop-
ranken • 5 Curcumis (komkommervruchten) • 10 appeltjes • 10 trosjes oranje 
Malus ’Pom Zai’ • 20 takjes Rosa canina-bottels • 5 takjes Rosa multiflora-bottels 
• 10 takjes Rosa mulliganii- bottels • 3 ranken Diplocyclos 

WERKWIJZE
Draai de ranken tot een kransvorm, die als een druppel naar beneden gaat. Bevestig 
de takken regelmatig met een stukje wikkeldraad aan elkaar, zodat het een stevig 
geheel wordt. Maak vervolgens met wikkeldraad de materialen, mooi verspreid, 
vast aan de ranken van de druppel. Probeer het wikkeldraad om de steel van de 
appels te wikkelen, zonder dat die loslaat. Je kunt ook een draad door het klokhuis 
steken, maar dan zal de appel eerder rotten. De rozenbottels zijn vrij makkelijk 
te bevestigen: draai om de rank en de steel een wikkeldraadje, draai dit daarna 
om en om. De komkommervrucht mag je niet beschadigen, dan gaat hij rotten. 
Draai een wikkeldraadje om de vrucht en om een rank en draai het draadje dicht. 
Eventueel aandraaien met een combinatietang. De klimop- en Diplocyclos- ranken 
draai je er op het laatst omheen; zet ze her en der vast met een draadje. Zorg dat de 
klimopranken water krijgen uit een gevuld glaasje, dat je met wikkeldraad aan de 
ranken bevestigt. Maak aan de achterzijde met wikkeldraad een lus, waaraan je de 
druppel kunt ophangen.

NODIG
• grote platte schaal • jampotje gevuld met nat steekschuim dat er 
2 cm boven uitsteekt • plaatmos • bos berkenrepen • wikkeldraad 
• lintje • 2 Dahlia ’Wittemans Best’ • 2 Dahlia ’Happy Butterfly’ 
• 2 zonnebloemhoofdjes • 3 takken Hydrangea paniculata ’Lime Light’ 
• beukenblad • 5 takken Rosa rugosa-bottels • 5 lange takken Malus 
’Red Sentinel’ • 4 takken Rosa multiflora-bottels • 5 takken met 
witbloeiende Artemisia • 3 takken Physalis alkekengi • 2 takken Rosa 
canina-bottels • neprank

WERKWIJZE
Draai met behulp van wikkeldraad het plaatmos om het jampotje. Leg 
het potje neer en bevestig, terwijl je het potje draait, de berkenreepjes 
met wikkeldraad ter hoogte van het midden van het potje. Je wikkelt 
dus op dezelfde hoogte steeds om de reepjes heen. Zorg dat de 
reepjes ver onder het potje uit steken, dan krijg je een mooi ’voetje’. 
Verstop het wikkeldraad onder een lintje. Wanneer je het stuk neerzet, 
zullen de reepjes uiteen wijken door de zwaarte van het potje. Het is 
de kunst om het geheel recht te krijgen, dit vergt enige handigheid. 
Steek vervolgens alle materialen in het steekschuim. Begin met de 
dahlia’s en de zonnebloemhoofden, vervolgens wat blad en de 
hortensiabloemen en eindig met de bottels, Physalis, Artemisia en 
Malus-takken. Het neprankje, ten slotte, maakt het geheel iets losser. 

Mooi  voetje


