herfstsfeer
Een mand met dahlia’s voor in de huiskamer en een krans om de tuintafel in
herfstsfeer te brengen, beide van oogst uit eigen tuin.

Herfstkrans
Benodigdheden:
• kant-en-klare krans van takken
• klimopranken • gele sierpepertjes
• vruchten van de lampionplant
(Physalis alkekengi) • mos • binddraad
Werkwijze:
• Begin met een kant-en-klare krans van
takken. De krans is eventueel ook zelf
te maken door berkentwijgen rond een
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metalen ring te draaien. De krans wordt
voor de helft opgemaakt. (foto 1) • Zet op ongeveer een kwart van de krans een paar flinke plukken mos vast met binddraad. (foto 2)
• Neem een twijg met lampionnetjes en zet deze boven-op in het midden vast met binddraad. Laat de twijgen zowel links als rechts
afhangen tot ongeveer de helft van de krans. • Zet enkele taken met gele sierpepertjes vast tussen de lampionnetjes.
• Werk de krans af met de klimopranken. (foto 3)
De krans kan desgewenst ook worden opgehangen. De materialen blijven lang goed en zullen langzaam indrogen.

Dahliamand
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Benodigdheden:
• mand (binnenzijde bekleed met plastic) • steekschuim
• plaatmos • snijbloemenvoedsel • dahlia’s • Persicaria amplexicaulis (duizendknoop) • pluimen van Pennisetum villosum • zaden
van Atriplex hortensis ’Red Plume’ (rode melde) • varenblad
• Amaranthus • ranken van klimop en druif
Werkwijze:
• Leg de blokken steekschuim in het water en laat ze (zonder
ze onder te duwen) vollopen met water. Voeg wat vloeibaar
snijbloemenvoedsel toe aan het water om de houdbaarheid van
de bloemen te verlengen. • Leg de blokken zo dat ze net iets
boven de rand uitsteken. • Snijd de zijkanten met een mesje rondom schuin af, hierdoor ontstaat een iets groter steekvlak. • Bedek
de zijkanten van het steekschuim met mos tot er geen schuim meer te zien is. • Sorteer de verschillende soorten bloemen en blad
in groepjes bij elkaar. Snijd alle stelen van bloemen en blad vlak voor het insteken schuin af. • Steek het blad aan de zijkanten wat
schuin naar beneden zodat het mooi over de rand van de mand valt. (foto 1) • Maak een evenwichtige verdeling van een aantal
takken rondom, een tak in het midden en daartussen weer een aantal takken en grassen (foto 2). • Steek vervolgens de bloemen in.
(foto 3) Zorg weer voor een goede verdeling van de verschillende bloemen, let daarbij ook op grootte en kleur van de bloemen.
• Steek voor een losser effect her en der wat lange ranken van druif en klimop in.
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