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G R O E I & B L O E I – W W W . G R O E I . N L – A U G U S T U S – 2 0 1 3

Deze muur- of deurversiering bestaat uit drie afzonderlijke delen, die je uiteindelijk 
met wikkeldraad aan elkaar maakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen alleen het 
hart of de krans te maken. 

KRANS EN HART 
NODIG
•  Hydrangea macrophylla • dun ijzerdraad • wikkeldraad

WERKWIJZE
Vorm van het ijzerdraad een cirkel en een hart. Verdeel de hortensia in 
kleine toefjes. Leg twee toefjes plat op het ijzerdraad met de steeltjes langs 
het draad, draai het wikkeldraad om de steeltjes. Leg vervolgens weer een 
randje van twee toefjes naast elkaar (steeltjes richting het draad) en draai er 
wikkel- draad omheen. Op deze wikkel leg je weer een nieuw randje en zo ga 
je de hele cirkel en het hartje rond. De randjes overlappen elkaar als dakpan-
nen. Knip aan het eind het wikkeldraad af en hecht het af. 

TUSSENSTUK
NODIG
• lang stuk ijzerdraad • wikkeldraad • klein blokje nat steekschuim in een 
plastic zakje • klimopranken • astertjes • bloemen van vlinderstruik • 
groene 
ligusterbesjes • groen appeltje • takjes sneeuwbes • 10 berkentak-
ken (ongeveer even lang als het ijzerdraad) 

WERKWIJZE
Bind vijf berkentakken om het ijzerdraad. Bind daar de andere 
vijf takken 
boven en onder aan vast, zorg dat ze in het midden iets afstaan. 
Bind met wikkeldraad het ingepakte stukje steekschuim vast 
tussen de takken. Steek heel voorzichtig de materialen in. 
Maak eerst met het puntje van een mes/schaar een gaatje in 
het plastic. Laat de klimopranken door de takjes naar boven en 
onder slingeren. Steek het appeltje met behulp van een satéstokje in.

Tips: 
• Gebruik geen hortensia’s die net in bloei komen; de bloemen moeten 
zijn afgehard.
• Kies vanwege het kleine stukje steekschuim sterke materialen die 
mooi indrogen.

Voor schikkingen pluk je meestal 
bloemen die net opengaan. 
Bij hortensia’s (Hydrangea) ligt dat 
anders. Voor een lang vaasleven moeten 
deze bloemen enigszins zijn afgehard en 
een beetje aanvoelen als leer. Wil je ze 
laten indrogen, dan moeten ze bij aanraking 
ook een beetje knisperen.

Hortesia 
    hanger


