herfstgordijn
Met een paar herfstblaadjes, vruchtjes uit de tuin en ’vindsels’ uit het bos maak je een originele
decoratie voor het terras. Rijg ze aan koperkleurige draden die je om een decoratieve boomtak slaat
en je hebt een herfstgordijn. Leuk voor boven de tuintafel.

Werkwijze: • Hang de tak boven de tuintafel, bevestig hem met stevig touw aan bijvoorbeeld de pergola of muur.
• Maak met de prikker een gat in de vuchten van de valse christusdoorn, de dwergkwee en de appels, zodat je het wikkeldraad er
gemakkelijk doorheen kunt halen.
• Knip de takjes in stukjes van gelijke lengte en bind ze in een bosje bij elkaar.
• Knip de koperkleurige draden op lengte. Ze worden om de tak heen geslagen, dus ze moeten behoorlijk lang zijn.
• Bevestig aan elke draad enkele vruchten, blaadjes en takjes door de draad er een paar keer omheen te draaien. Doe dit tot bijna
halverwege de draad. Ga daarna aan de andere zijde verder in tegenovergestelde richting, zodat de ’herfstvindsels’ naar beneden komen
te hangen als je de draad om de tak heen slaat.
• Bevestig de potjes en rieten harten elk apart aan een stukje touw. Hang onder het terracotta potje een appeltje of een stokje, zodat het
potje niet naar beneden zakt.
Tip: Je kunt de potjes ook vullen met zelfgemaakt vogelvoer of een grote appel om zo vogels naar de tuin te lokken.

Tekst en fotografie: Modeste Herwig/ Styling: Anneke Beemer

Benodigdheden: • uit het bos: lange (berken)tak, eikels, eikenbladeren • uit de tuin: vruchten, takjes en zaaddozen, zoals lampionplant, sierappeltjes, rozenbottels, vruchten van de amberboom, valse christusdoorn, blauweregen en dwergkwee, takjes van kornoelje en blad van de tulpenboom
• rieten harten • terracotta potjes • touw • koperkleurig wikkeldraad • draad- of kniptang • stevige prikker (bijv. barbecuespies)
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