Pompoen gevuld
met herfstmaterialen

Tekst en beeld Modeste Herwig Styling Anneke Beemer

Vier het najaar met een uitgeholde pompoen vol herfstmaterialen. Extra leuk aan deze
schikking is dat de basis heel lang meegaat en steeds opnieuw kan worden gebruikt.
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NODIG • kleine, oranje pompoen

• plastic zakje • satéprikkers • goudkleurig binddraad • draadtang • snoeischaar • blok groen steekschuim • plak
mos • sierappeltjes • zaaddozen van
zonnehoed (Echinacea) • tamme kastanjes
met bolster • bessen van Callicarpa en
sneeuwbes (Symphoricarpos) • stelen
paddenlelie (Tricyrtis)

WERKWIJZE • Leg het steekschuim

in water en laat het zich helemaal vol
zuigen. • Snijd met een scherp mes de
bovenkant (met steel) van de pompoen
af. Deze bovenkant bewaren om later
aan het bloemstuk te hangen. • Lepel de
pompoen zoveel mogelijk leeg (foto 1).
• Snijd het steekschuim op maat (foto 2).
Doe het in een plastic zakje (bovenkant
open laten) en duw het in zijn geheel in
de pompoen. • Bedek de bovenkant van
het steekschuim met mos (foto 3)
• Steek in elke appel een houten prikker
(foto 4) en prik ze in het steekschuim.

• Om de appels komen de zaaddozen
van de Echinacea en de kastanjes. Steek
voorzichtig een lange prikker door de
bolsters van de kastanjes, gebruik hierbij
eventueel handschoenen. Knip daarna
de prikker aan de bovenkant op maat.
• Plaats wat takjes Callicarpa (foto 5),

sneeuwbes en Tricyrtis tussen de kastanjes.
• Maak ten slotte (bijvoorbeeld met een
metalen bbq-pen) een gaatje in de steel
van de pompoen. Haal het goudkleurige
wikkeldraad erdoor en draai dit stevig om
de steel heen. Maak een lange lus en zet
die met een kram vast in het steekschuim.
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